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5. Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks

Madrid Agreement (Marks) (1891), revised at Brussels (1900), at Washington (1911),
at The Hague (1925), at London (1934), Nice (1957) and at Stockholm (1967), and amended in 1979

and

6. Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks

Madrid Protocol (1989), amended in 2006 and in 2007

(Madrid Union)1

Status on July 15, 2015

State/IGO Date on which State
became party to
the Madrid Agreement2

Date on which State/IGO
became party to
the Madrid Protocol (1989)

African Intellectual Property Organization
(OAPI)  - March 5, 20155,6

Albania ...............................................................  October 4, 1995 July 30, 2003
Algeria ...............................................................  July 5, 1972 -
Antigua and Barbuda .........................................  - March 17, 2000
Armenia .............................................................  December 25, 1991 October 19, 20006,10

Australia .............................................................  - July 11, 20015,6

Austria ................................................................  January 1, 1909 April 13, 1999
Azerbaijan ..........................................................  December 25, 1995 April 15, 2007
Bahrain ...............................................................  - December 15, 200510

Belarus ...............................................................  December 25, 1991 January 18, 20026,10

Belgium ..............................................................  July 15, 18923 April 1, 19983,6

Bhutan ................................................................  August 4, 2000 August 4, 2000
Bosnia and Herzegovina ....................................  March 1, 1992 January 27, 2009
Botswana ............................................................  - December 5, 2006
Bulgaria ..............................................................  August 1, 1985 October 2, 20016,10

Cambodia ...........................................................  - June 5, 20155

China ..................................................................  October 4, 19894 December 1, 19954,5,6

Colombia ............................................................  - August 29, 20125,6

Croatia ................................................................  October 8, 1991 January 23, 2004
Cuba ...................................................................  December 6, 1989 December 26, 1995
Cyprus ................................................................  November 4, 2003 November 4, 20035

Czech Republic ..................................................  January 1, 1993 September 25, 1996
Democratic People's Republic of Korea ............  June 10, 1980 October 3, 1996
Denmark .............................................................  - February 13, 19965,6,7

Egypt ..................................................................  July 1, 1952 September 3, 2009
Estonia ...............................................................  - November 18, 19985,6, 8

European Union .................................................  - October 1, 20046,10

Finland ...............................................................  - April 1, 19965,6

France .................................................................  July 15, 18929 November 7, 19979

Georgia ...............................................................  - August 20, 19986, 10

Germany .............................................................  December 1, 1922 March 20, 1996
Ghana .................................................................  - September 16, 20085,6

Greece ................................................................  - August 10, 20005, 6

Hungary .............................................................  January 1, 1909 October 3, 1997
Iceland ................................................................  - April 15, 19976,10

India ...................................................................  - July 8, 20135,6,8

Iran (Islamic Republic of) ..................................  December 25, 2003 December 25, 20035

Ireland ................................................................  - October 19, 20015,6

Israel ...................................................................  - September 1, 20105, 6

Italy ....................................................................  October 15, 1894 April 17, 20005,6

Japan ..................................................................  - March 14, 20006,10

Kazakhstan .........................................................  December 25, 1991 December 8, 2010
Kenya .................................................................  June 26, 1998 June 26, 19985,6

Kyrgyzstan .........................................................  December 25, 1991 June 17, 20046

Latvia .................................................................  January 1, 1995 January 5, 2000
Lesotho ..............................................................  February 12, 1999 February 12, 1999
Liberia ................................................................  December 25, 1995 December 11, 2009
Liechtenstein ......................................................  July 14, 1933 March 17, 1998
Lithuania ............................................................  - November 15, 19975

Luxembourg .......................................................  September 1, 19243 April 1, 19983,6



5. Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks

Madrid Agreement (Marks) (1891), revised at Brussels (1900), at Washington (1911),
at The Hague (1925), at London (1934), Nice (1957) and at Stockholm (1967), and amended in 1979

and

6. Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks

Madrid Protocol (1989), amended in 2006 and in 2007

(Madrid Union)

(continuation)

State/IGO Date on which State became party to the
Madrid Agreement2

Date on which State/IGO became party to the
Madrid Protocol (1989)

Madagascar ........................................................  - April 28, 200810

Mexico ...............................................................  - February 19, 20136,10

Monaco ..............................................................  April 29, 1956 September 27, 1996
Mongolia ............................................................  April 21, 1985 June 16, 2001
Montenegro ........................................................  June 3, 2006 June 3, 2006
Morocco .............................................................  July 30, 1917 October 8, 1999
Mozambique ......................................................  October 7, 1998 October 7, 1998
Namibia ..............................................................  June 30, 2004 June 30, 20048

Netherlands ........................................................  March 1, 18933,11 April 1, 19983,6,11

New Zealand ......................................................  - December 10, 20125,6,12

Norway ...............................................................  - March 29, 19965,6

Oman ..................................................................  - October 16, 200710

Philippines .........................................................  - July 25, 20125, 6, 8

Poland ................................................................  March 18, 1991 March 4, 199710

Portugal ..............................................................  October 31, 1893 March 20, 1997
Republic of Korea ..............................................  - April 10, 20035,6

Republic of Moldova .........................................  December 25, 1991 December 1, 19976

Romania .............................................................  October 6, 1920 July 28, 1998
Russian Federation ............................................  July 1, 197613 June 10, 1997
Rwanda ..............................................................  - August 17, 2013
San Marino .........................................................  September 25, 1960 September 12, 20076, 10

Sao Tome and Principe ......................................  - December 8, 2008
Serbia14 ...............................................................  April 27, 1992 February 17, 1998
Sierra Leone .......................................................  June 17, 1997 December 28, 1999
Singapore ...........................................................  - October 31, 20005,6

Slovakia .............................................................  January 1, 1993 September 13, 199710

Slovenia .............................................................  June 25, 1991 March 12, 1998
Spain ..................................................................  July 15, 1892 December 1, 1995
Sudan .................................................................  May 16, 1984 February 16, 2010
Swaziland ...........................................................  December 14, 1998 December 14, 1998
Sweden ...............................................................  - December 1, 19955,6

Switzerland ........................................................  July 15, 1892 May 1, 19976, 10

Syrian Arab Republic ........................................  - August 5, 20045

Tajikistan ...........................................................  December 25, 1991 June 30, 20116, 10

The former Yugoslav   
Republic of Macedonia ......................................  September 8, 1991 August 30, 2002
Tunisia ...............................................................  - October 16, 20135, 6

Turkey ................................................................  - January 1, 19995, 6, 8

Turkmenistan .....................................................  - September 28, 19996,10

Ukraine ...............................................................  December 25, 1991 December 29, 20005, 6

United Kingdom ................................................  - December 1, 19955, 6, 15

United States of America ...................................  - November 2, 20035, 6

Uzbekistan .........................................................  - December 27, 20066, 10

Viet Nam ............................................................  March 8, 1949 July 11, 20066

Zambia ...............................................................  - November 15, 2001
Zimbabwe ..........................................................  - March 11, 2015

Total: (95) (55) (94)



5. Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks

Madrid Agreement (Marks) (1891), revised at Brussels (1900), at Washington (1911),
at The Hague (1925), at London (1934), Nice (1957) and at Stockholm (1967), and amended in 1979

and

6. Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks

Madrid Protocol (1989), amended in 2006 and in 2007

(Madrid Union)

(continuation)

1 The Madrid Union is composed of the States party to the Madrid Agreement and the Contracting Parties to the Madrid Protocol.

2 All the States party to the Madrid Agreement have declared, under Article 3bis of the Nice or Stockholm Act, that the protection arising from international
registration shall not extend to them unless the proprietor of the mark so requests.

3 The territories of Belgium, Luxembourg and the Kingdom of the Netherlands in Europe are to be deemed a single country, for the application of the Madrid
Agreement as from January 1, 1971, and for the application of the Protocol as from April 1, 1998.

4 Not applicable to either Hong Kong, China or Macao, China.

5 In accordance with Article 5(2)(b) and (c) of the Protocol, this Contracting Party has declared that the time limit to notify a refusal of protection shall
be 18 months and that, where a refusal of protection results from an opposition to the granting of protection, such refusal may be notified after the expiry
of the 18-month time limit.

6 In accordance with Article 8(7)(a) of the Protocol, this Contracting Party has declared that, in connection with each request for territorial extension to
it of the protection of an international registration and the renewal of any such international registration, it wants to receive an individual fee, instead of
a share in the revenue produced by the supplementary and complementary fee.

7 Not applicable to the Faroe Islands but applicable to Greenland as of January 11, 2011.

8 In accordance with Article 14(5) of the Protocol, this Contracting Party has declared that the protection resulting from any international registration effected
under this Protocol before the date of entry into force of this Protocol with respect to it cannot be extended to it.

9 Including all Overseas Departments and Territories.

10 In accordance with Article 5(2)(b) of the Protocol, this Contracting Party has declared that the time limit to notify a refusal of protection shall be 18
months.

11 The instrument of ratification of the Stockholm Act and the instrument of acceptance of the Protocol were deposited for the Kingdom in Europe. The
Netherlands extended the application of the Madrid Protocol to the Netherlands Antilles with effect from April 28, 2003. The Netherlands Antilles ceased
to exist on October 10, 2010. As from that date, the Protocol continues to apply to Curaçao and Sint Maarten. The Protocol also continues to apply to the
islands of Bonaire, Sint Eustatius and Saba which, with effect from October 10, 2010, have become part of the territory of the Kingdom of the Netherlands
in Europe.

12 With a declaration that this accession shall not extend to Tokelau unless and until a declaration to this effect is lodged by the Government of New Zealand
with the depositary on the basis of appropriate consultation with that territory.

13 Date of accession by the Soviet Union, continued by the Russian Federation as from December 25, 1991.

14 Serbia is the continuing State from Serbia and Montenegro as from June 3, 2006.

15 Ratification in respect of the United Kingdom and the Isle of Man.



Extras din codurile normalizate ale OrganizaÛiei Mondiale a Propriet|Ûii Intelectuale - OMPI - (norma ST3) referitoare
la organizaÛiile internaÛionale Õi Û|rile care elibereaz| sau înregistreaz| titluri de proprietate industrial| Õi care se reg|sesc frecvent în
Buletinul Oficial de Proprietate Industrial| (lista este actualizat| de OMPI, în iulie 2019).

AD - Andorra
AE - Emiratele Arabe Unite
AF - Afganistan
AG - Antigua Õi Barbuda
AI - Anguilla
AL - Albania
AM - Armenia
AO - Angola
AP - OrganizaÛia Regional|

  African| de Proprietate
  Intelectual| (ARIPO)1,6

AR - Argentina
AT - Austria
AU - Australia
AW - Aruba
AZ - Azerbaidjan
BA - Bosnia-Herzegovina
BB - Barbados
BD - Bangladesh
BE - Belgia
BF - Burkina Faso
BG - Bulgaria
BH - Bahrain
BI - Burundi
BJ - Benin
BM - Insulele Bermude
BN - Brunei Darussalam
BO - Bolivia
BQ - Bonaire, Sf. Eustache Õi     

  Saba
BR - Brazilia
BS - Bahamas
BT - Bhutan
BV - Insula Bouvet
BW - Botswana
BX - Oficiul Benelux pentru

   Proprietate Intelectual|
   (BOIP)2, 6

BY - Belarus
BZ - Belize
CA - Canada
CD - Republica Democrat|

   Congo
CF - Republica Central-African|
CG - Congo
CH - ElveÛia
CI - Coasta de FildeÕ
CK - Insulele  Cook
CL - Chile
CM - Camerun
CN - China
CO - Columbia
CR - Costa Rica
CU - Cuba
CV - Republica Capului Verde
CY - Cipru
CW - Curaáçao
CZ - Cehia
DE - Germania3

DJ - Djibouti
DK - Danemarca
DM - Dominica
DO - Republica Dominican|
DZ - Algeria
EA - OrganizaÛia Euroasiatic|

  a Brevetului (EAPO)1,6

EC - Ecuador
EE - Estonia
EG - Egipt
EH - Sahara Occidental|5

EM - Oficiul Uniunii Europene  

     pentru  Proprietate 
                Intelectual| (EUIPO)6,7

EP - Oficiul European de
  Brevete (OEB)1,6,7

ER - Eritreea 
ES - Spania
ET - Etiopia
EU -UniuneaEuropeana 7

FI - Finlanda
FJ - Fiji
FK - Insulele Falkland

  (Malvine)
FO - Insulele Feroe
FR - FranÛa

GA - Gabon
GB - Marea Britanie
GC - Oficiul de Brevete al

  Consiliului de Cooperare
  pentru Statele Arabe din
  Golf (GCC)6

GD - Grenada
GE - Georgia
GG - Guernsey
GH - Ghana 
GI - Gibraltar
GL - Groenlanda
GM - Gambia
GN - Guineea
GQ - Guineea Ecuatorial|
GR - Grecia
GS - Georgia de Sud Õi

  Insulele Sandwich
GT - Guatemala
GW - Guineea-Bissau
GY - Guyana

HK - Hong Kong
HN - Honduras
HR - CroaÛia
HT - Haiti
HU - Ungaria

IB - Biroul InternaÛional
  al OrganizaÛiei Mondiale
  de Proprietate
  Intelectual| (OMPI)4,6

ID - Indonezia
IE - Irlanda
IL - Israel
IM - Insula Man
IN - India
IQ - Irak
IR - Iran (Republica Islamic|)
IS - Islanda
IT - Italia

JE - Jersey
JM - Jamaica
JO - Iordania
JP - Japonia

KE - Kenya
KG - Kârgâzstan
KH - Cambodgia
KI - Kiribati
KM - Insulele Comore
KN - Sfântul Kitts Õi Nevis
KP - Republica Popular| 

  Democrat| Coreean|
KR - Republica Coreea
KW - Kuweit

KY - Insulele Cayman
KZ - Kazahstan

LA - Laos (Republica
  Popular| Democrat|)

LB - Liban 
LC - Sfânta Lucia
LI - Liechtenstein
LK - Sri Lanka
LR - Liberia
LS - Lesotho
LT - Lituania
LU - Luxemburg
LV - Letonia
LY - Jamahiria Arab| Libian|

MA - Maroc
MC - Monaco
MD - Republica Moldova
ME - Muntenegru
MG - Madagascar
MK - Macedonia
ML - Mali
MM - Myanmar 
MN - Mongolia
MO - Macao
MP - Insulele Mariana de Nord
MR - Mauritania
MS - Montserrat
MT - Malta
MU - Mauritius
MV - Maldive
MW - Malawi
MX - Mexic
MY - Malaezia
MZ - Mozambic

NA - Namibia
NE - Niger
NG - Nigeria
NI - Nicaragua
NL - Olanda
NO - Norvegia
NP - Nepal
NR - Nauru
NZ - Noua Zeeland|

OA - OrganizaÛia African| de
  Proprietate Intelectual|
  (OAPI)1,6

OM - Oman

PA - Panama
PE - Peru
PG - Papua Noua Guinee
PH - Filipine
PK - Pakistan
PL - Polonia
PT - Portugalia
PW - Palau
PY - Paraguay

QA - Qatar
QZ - Oficiul European pentru

  Comunitatea Soiurilor de
  plante (CPVO)6,7

RO - România
RS - Serbia
RU - Rusia
RW - Rwanda

SA - Arabia Saudit|

SB - Insulele Solomon
SC - Insulele Seychelles
SD - Sudan
SE - Suedia
SG - Singapore
SH - Sfânta Elena, Ascension

  si Tristan da Cuhna
SI - Slovenia
SK - Slovacia
SL - Sierra Leone
SM - San Marino
SN - Senegal
SO - Somalia
SR - Surinam
SS - Sudanul de Sud
ST - Säo Tomé Õi Príncipe
SV - Salvador
SX -Sint Maarten 

(regiunea oladez|)
SY - Republica Araba  Siriana
SZ - Eswatini

TC - Insulele Turks
  Õi Caicos

TD - Ciad
TG - Togo
TH - Thailanda
TJ - Tadjikistan
TL - Timorul de Est
TM - Turkmenistan
TN - Tunisia
TO - Tonga
TR - Turcia
TT - Trinidad Õi Tobago
TV - Tuvalu
TW - Taiwan, Provincie

 Chinez|
TZ - Republica unita a Tanzaniei

UA - Ucraina
UG - Uganda
US - Statele Unite ale Americii
UY - Uruguay
UZ - Uzbekistan

VA - Vatican
VC - Sfântul Vincent 

  Õi Grenadinele
VE - Venezuela
VG - Insulele Virgine Britanice
VN - Vietnam
VU - Vanuatu

WO - OrganizaÛia Mondial|
  de Proprietate
  Intelectual|
  (OMPI) 
  (Biroul InternaÛional)4,6

WS - Samoa

XN - Institutul Nordic pentru
  Brevete (NPI)1,6

XU - Uniunea Internationala pentru 
 Protectia Noilor Soiuri de Plante
(UPOV)6

XV - Institutul de Brevete 
  Visegrad (VPI)1,6

YE - Yemen

ZA - Africa de Sud
ZM - Zambia
ZW - Zimbabwe

1 OrganizaÛii interguvernamentale (oficii regionale de brevete) ce acÛioneaz| în folosul anumitor State Contractante, în cadrul PCT (Tratatul de Cooperare în domeniul brevetelor)  În cazul Oficiului
European de Brevete, este organ operaÛional al OrganizaÛiei Europene de Brevete

2 Oficiul Benelux pentru Proprietate Intelectual| (BOIP) (înainte, Oficiul pentru M|rci înregistrate Õi Modele industriale) a înlocuit oficiile naÛionale din Belgia, Luxemburg Õi Olanda, în ceea
ce priveÕte orice activitate care are leg|tur| cu m|rcile, desenele Õi modelele

3 În bazele de date electronice ale Registrului InternaÛional de M|rci, Biroul InternaÛional al OMPI foloseÕte urm|toarele coduri adiÛionale, diferite de codurile active ale Standardului ST 3: “DD”
pentru a desemna Germania f|r| teritoriul care, înainte de 3 octombrie 1990, a constituit Republica Federal| Germania; “DT” pentru a desemna Germania f|r| teritoriul care, înainte de 3 octombrie
1990, a constituit Republica Democrat| Germania

4 Codul “WO” este utilizat în leg|tur| cu publicarea internaÛional| sub PCT (Tratatul de Cooperare în domeniul brevetelor) (PCT), a cererilor internaÛionale, înregistrate la orice Oficiu receptor,
membru PCT dar, în aceeaÕi m|sur|, Õi în leg|tur| cu publicarea depozitelor modelelor, în cadrul Acordului de la Haga privind Depozitul InternaÛional al Modelelor  În aceast| privinÛ|, referirea
se face la codul INID (33) acordat în Standardele WIPO ST 9 Õi ST 80  Codul “WO” este, de asemenea, potrivit pentru a fi folosit în ceea ce priveÕte înregistrarea internaÛional| a m|rcilor, în
cadrul Acordului de la Madrid Õi al Protocolului de la Madrid privind Înregistrarea internaÛional| a M|rcilor  Codul “IB” este folosit în ceea ce priveÕte primirea cererilor internaÛionale, în cadrul
PCT, înregistrate de Biroul InternaÛional al OMPI, având Õi rolul de Oficiu receptor, membru PCT

5  Nume provizoriu
6  Acronimul sau abrevierea unei entit|Ûi nu este parte din denumirea acesteia
7  Codurile de dou| litere „EP”, „EM” Õi „QZ” trebuie folosite pentru a indica Oficiul corespunz|tor definit în acest Standard, în timp ce codul „EU” trebuie folosit pentru a indica alte instituÛii

ale Uniunii Europene  În plus, codurile trebuie folosite în urm|toarele situaÛii:
„EP” pentru documente Õi informaÛii legate de brevete administrate de Oficiul European de Brevete (OEB);
„EM” pentru documente Õi informaÛii legate de M|rci din Uniunea European| Õi Desene Õi Modele Industriale din Uniunea European|, administrate de Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate
Intelectual| (EUIPO), Õi pentru desemnarea Uniunii Europene în Sistemele Madrid Õi Haga;
„QZ” pentru documente Õi informaÛii legate de Oficiul European pentru Comunitatea Soiurilor de Plante (CPVO); Õi
„EU” pentru documente Õi informaÛii legate de alte drepturi aplicabile în Uniunea European| care nu sunt acoperite de codurile „EP”, „EM” Õi „QZ”, cum ar fi autorizaÛiile de comercializare
aprobate de AgenÛia European| pentru Medicamente sau indicaÛii geografice protejate de legislaÛia UE



LISTA CODURILOR INID
NORMA OMPI ST. 60

(100) Date privind înregistrarea / reînnoirea:

* Num|rul de ordine:

(111) Num|rul de ordine al înregistr|rii
(116) Num|rul de ordine al reînnoirii, dac| este diferit de num|rul de ordine al înregistr|rii iniÛiale.
(117) În caz de reînnoire, num|rul (numerele) de înregistrare înaintea reînnoirii (reînnoirilor).
(141) Data sfârÕitului validit|Ûii înregistr|rii m|rcii.

* Data înregistr|rii / reînnoirii:
(151) Data înregistr|rii
(156) Data reînnoirii

Numere de înregistrare conexe:
(161) Num|rul (numerele) de înregistrare anterior (oare) înregistr|rii reînnoite, în caz de diferenÛe cu num|rul

(numerele) indicat (e) sub codurile (111) Õi (116).

(170) Durata prev|zut| a înregistr|rii / reînnoirii
(171) Durata prev|zut| a înregistr|rii
(176) Durata prev|zut| a reînnoirii
(180) Data prev|zut| de expirare a înregistr|rii / reînnoirii
(181) Data prev|zut| de expirare a înregistr|rii
(186) Data prev|zut| de expirare a reînnoirii

AdministraÛia care înregistreaz| marca
*(190) Codul cu dou| litere (conform normei ST 3 a OMPI), permiÛând identificarea administraÛiei care înregistreaz|

marca

(200) Date referitoare la cerere:
*(210) Num|rul de ordine al cererii
*(220) Data de depozit a cererii
  (230) Date referitoare la expoziÛii
  (250) Locul de depozit al cererii
*(260) Num|rul de ordine al cererii examinate
  (270) Limba (limbile) cererii

(300) Date referitoare la prioritate conform ConvenÛiei de la Paris, Õi alte date referitoare la vechimea sau la înregistrarea
m|rcii în Ûara de origine:
*(310) Num|rul de ordine atribuit primei cereri
*(320) Data de depozit a primei cereri
*(330) Codul conform normei ST3 a OMPI, permiÛând identificarea oficiului naÛional sau regional la care a fost

depus| prima cerere, sau organizaÛia la care a fost depus| prima cerere
  (340) Prioritate parÛial|
  (350) Vechime
  (360) Vechime parÛial|
  (390) Date referitoare la înregistrare în Ûara de origine (de exemplu, în cazul înregistr|rii unei m|rci ("telle quelle")

(400) Data la care anumite informaÛii sunt f|cute accesibile publicului:
(441) Data la care informaÛiile privind cererea neexaminat| au fost f|cute accesibile publicului
(442) Data la care informaÛiile privind cererea examinat| au fost f|cute accesibile publicului
(450) Data la care informaÛiile privind înregistrarea au fost f|cute accesibile publicului



(500) InformaÛii diverse
Clasificarea produselor sau serviciilor:
*(510) Lista produselor sau serviciilor, când acestea nu sunt clasificate
*(511) Clasificarea internaÛional| a produselor sau serviciilor, în scopul înregistr|rii m|rcilor (clasificarea Nisa),

lista produselor sau serviciilor conform acestei clasific|ri
  (512) Clasificarea naÛional|, lista produselor sau serviciilor clasificate conform acestei clasific|ri

IndicaÛii referitoare la folosirea m|rcii:
(521) IndicaÛie conform c|reia marca a dobândit un caracter distinctiv prin folosirea sa în comerÛ
(523) IndicaÛie conform c|reia solicitantul a prezentat dovezile dreptului s|u de a folosi anumite elemente ale m|rcii
(525) IndicaÛie conform c|reia marca a fost radiat| pentru nefolosire
(526) RenunÛare
(527) IndicaÛii referitoare la cerinÛele utiliz|rii
(529) IndicaÛii referitoare la limit|rile utiliz|rii

Descrierea elementelor figurative ale m|rcii:
(531) Conform clasific|rii internaÛionale a elementelor figurative ale m|rcii (clasificarea Viena)
(532) Conform unei clasific|ri naÛionale
(539) Folosind cuvinte cheie sau un text liber formulat

*(540) Reproducerea m|rcii:
*(541) Reproducerea m|rcii când aceasta este reprezentat| în caractere standard
*(546) Reproducerea m|rcii când aceasta este reprezentat| în caractere nestandard

  (550) IndicaÛii referitoare la natura m|rcii sau la tipul de marc|
  (551) IndicaÛia faptului c| marca este o marc| colectiv|, o marc| de certificare sau o marc| de garanÛie
  (554) Marca tridimensional|
  (555) Marca hologram|
  (556) Marca sonor|, inclusiv caracteristicile sale
  (557) Marca olfactiv|, inclusiv caracteristicile sale

  (561) Transliterarea m|rcii
  (566) Traducerea m|rcii sau a cuvintelor conÛinute în marc|

  (571) Descrierea m|rcii

  (580) Data înscrierii oric|rui tip de tranzacÛie privind cererile de înregistrare sau înregistr|rile (de exemplu:
modificare de titular, modificare de nume sau adres|, renunÛare, cesiune a protecÛiei)

  (591) InformaÛii privind culorile revendicate

(600) ReferinÛe la alte depozite Õi înregistr|ri de marc| înrudite din punct de vedere juridic:

(641) Num|rul Õi data altor cereri înrudite din punct de vedere juridic
(646) Num|rul Õi data altor înregistr|ri înrudite din punct de vedere juridic

(700) InformaÛii privind p|rÛile interesate de o cerere sau de o înregistrare:
*(730) Num|rul Õi adresa solicitantului sau titularului înregistr|rii
*(731) Numele Õi adresa solicitantului
*(732) Numele Õi adresa titularului înregistr|rii
  (733) Indicarea activit|Ûilor industriale sau comerciale ale solicitantului
  (740) Numele Õi adresa mandatarului

  (750) Adresa pentru corespondenÛ|

  (770) Numele Õi adresa precedentului solicitant sau titular (în caz de schimbare de titular)
  (771) Numele precedent sau adresa precedent| a solicitantului sau titularului (f|r| schimbare de titular)



InformaÛii privind licenÛiatul sau licenÛiaÛii:
(791) Numele Õi adresa licenÛiatului
(793) IndicaÛia condiÛiilor sau restricÛiilor prev|zute în licenÛ|

(800) Anumite date referitoare la înregistrarea internaÛional| a m|rcilor conform Aranjamentului de la Madrid, privind
înregistrarea internaÛional| a m|rcilor, Õi Protocolului referitor la acest Aranjament

Date privind dreptul la înregistrare:
(811) Statul contractant al c|rui titular este solicitant
(812) Statul contractant sau organizaÛia contractant| pe teritoriul c|ruia sau c|reia titularul are o întreprindere

industrial| sau comercial| efectiv| Õi serioas|
(813) Statul contractant sau organizaÛia contractant| pe teritoriul c|ruia sau c|reia titularul îÕi are domiciliul
(814) Partea contractant| pe teritoriul c|reia noul titular îndeplineÕte condiÛiile cerute ca s| fie titular de înregistrare

internaÛional|

Date privind cererea de baz| sau înregistrarea de baz|:
(821) Cererea de baz|
(822) Înregistrarea de baz|

Date privind p|rÛile contractante vizate prin înregistrarea internaÛional|, reînnoirea sau modificarea
(831) Desemnare conform Aranjamentului de la Madrid
(832) Desemnare conform Protocolului de la Madrid
(833) P|rÛi contractante interesate

InformaÛii diverse:
(841) Statul al c|rui titular este solicitant
(842) Natura juridic| a titularului (persoan| moral|) Õi statul Õi, dac| este cazul, teritoriul în interiorul acestui stat

în care persoana moral| este constituit|

Date privind limitarea listei produselor Õi serviciilor:
(851) Limitarea listei produselor Õi serviciilor

Date privind refuzul de protecÛie Õi invalid|rile:
(861) Refuz total de protecÛie
(862) Refuz parÛial de protecÛie
(863) Data la care începe efectul invalid|rii

Date privind o modificare adus| înregistr|rii internaÛionale:
(871) Num|rul p|rÛii cedate din înregistrarea internaÛional|
(872) Num|rul înregistr|rilor internaÛionale fuzionate
(873) Num|rul înregistr|rilor internaÛionale ce rezult| din fuziune

Date privind înlocuirea Õi divizarea:
(881) Num|rul Õi data înregistr|rii naÛionale sau a înregistr|rilor naÛionale sau regionale înlocuite printr-o

înregistrare internaÛional| (art. 4 bis al Aranjamentului de la Madrid Õi art. 4 bis al Protocolului)
(882) Data Õi num|rul elementelor care fac obiectul diviz|rii: cererea de baz|, înregistrarea ce decurge din cerere

sau înregistrarea de baz|
(883) Noile numere ale elementelor ce rezult| din diviziune: cererea de baz|, înregistrarea ce decurge din cererea

de baz| sau înregistrarea de baz|.

Date privind înregistr|rile posterioare:
(891) Data desemn|rii posterioare (regula 24.6 a Regulamentului de execuÛie comun)
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(210) M 2021 07488
(151) 15/10/2021
(732) SEMTEX SRL, CALEA MOLDOVEI

NR. 197, JUDEȚUL BACĂU,
BACAU, BACĂU, ROMANIA

(540)

PENSIUNE S 106
CASA STURZA

(531) Clasificare Viena:
05.03.13; 24.17.02; 26.01.03; 27.05.01;
27.05.17; 27.05.21; 27.07.01

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

43. Servicii de restaurante de delicatese,
servicii de restaurante cu autoservire, servicii
de restaurante (servirea mesei), servicii de
restaurant washoku, servicii de restaurant și
bar, servicii de restaurante de sushi, servicii
de restaurant prestate de hoteluri, servicii
de restaurant în cadrul hotelurilor, servicii
de restaurante specializate în preparate la
grătar, servicii de restaurante care servesc
tempura, servicii de restaurante care servesc
ramen, servicii de cluburi cu restaurante private,
servicii de restaurant cu servire la pachet,
servicii de restaurante pentru furnizarea de
mâncăruri rapide, servire de alimente și băuturi
în restaurante și baruri, furnizare de alimente
și băuturi în restaurante și baruri, furnizare de
alimente și băuturi pentru oaspeți în restaurante,
servire de alimente și băuturi pentru oaspeți
în restaurante, servicii de restaurant care
includ servicii de bar cu licență, servicii de
restaurante pentru turiști, servicii de restaurante
fast-food, servicii de restaurant cu specific
japonez, servicii de restaurante care servesc
udon și soba, servicii de restaurante tip fast-
food cu autoservire, servicii de restaurante
cu mâncare specific spaniolă, rezervări la
restaurant, servicii de rezervări la restaurant,
rezervări pentru restaurante și mese, furnizarea
de recenzii despre restaurante, servicii de
informare privind restaurantele, furnizarea de
informații cu privire la restaurante, furnizare de
recenzii de restaurante și baruri, servicii prestate

de o agenție pentru rezervări de restaurante,
servicii de agenție de voiaj pentru rezervarea
de locuri la restaurante, hoteluri, hosteluri,
pensiuni, cazare turistică și de vacanță, servicii
hoteliere, servicii de cazare hotelieră, agenții de
cazare (hoteluri, pensiuni), servicii de hoteluri
și moteluri, servicii hoteliere în stațiuni turistice,
servicii hoteliere pentru clienții preferați, cazare
temporară la hoteluri și moteluri, rezervare de
locuri de cazare la hoteluri, furnizare de locuri de
cazare la hoteluri, furnizare de servicii de hoteluri
și moteluri, furnizare de spații special amenajate
pentru expoziții, în hoteluri, organizare de mese
la hoteluri, servicii de catering hotelier, informații
hoteliere, rezervări de hoteluri, rezervări de
hoteluri, rezervări la hoteluri, evaluare de
cazare hotelieră, rezervări de hotel pentru
terți, rezervare de cazare la hotel, informații
cu privire la hoteluri, servicii de rezervare la
hoteluri, rezervare de camere de hotel pentru
călători, furnizare de informații cu privire la
hoteluri, servicii de consultanță referitoare la
instalațiile hotelurilor, servicii prestate de agenții
pentru rezervări la hotel, servicii electronice
de informații cu privire la hoteluri, servicii de
rezervare la hoteluri oferite pe internet, furnizare
de informații online despre rezervări la hoteluri,
servicii de agenții de turism pentru efectuarea
de rezervări la hotel, servicii de agenție de voiaj
pentru rezervare de camere de hotel, furnizare
de servicii de rezervare de camere și rezervare
la hoteluri, închiriere de săli pentru evenimente
sociale, furnizare de spații special amenajate
pentru banchete și evenimente sociale pentru
ocazii speciale, servicii ale agențiilor de turism
pentru rezervarea locurilor de cazare pentru
vacanță, servicii de agenții de turism privind
spațiile de cazare, servicii de agenții de turism
privind rezervări de cazare, servicii de agenții de
turism pentru efectuarea de rezervări la hotel.

───────

(210) M 2021 07593
(151) 20/10/2021
(732) RAMONA FLORINELA NEAGU,

STRADA SMARANDA BRAESCU
NR. 4, BL. 2C, SCARA 3, ETAJ 3,
AP. 40, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

SIXTY 7 BAKERY
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

30. Produse de cofetărie, ciocolată şi deserturi,
produse de patiserie, prăjituri, tarte şi biscuiţi
(prăjiturele), dulciuri (bomboane), tablete de
ciocolată, produse apicole, glazuri dulci şi
umpluturi, gheaţă, îngheţată, iaurt îngheţat şi
şerbeturi, cafea, ceai, cacao, înlocuitori de
cafea, orez, faină şi preparate din cereale,
produse de patiserie şi cofetărie, torturi,
ciocolată, îngheţată, sorbeturi şi alte îngheţate
comestibile, zahăr, miere, sirop de melasă,
drojdie, alimente semipreparate şi snack-
uri respectiv: biluțe de brânză (snackuri),
snacksuri răsucite cu gust de brânză, snacks-
uri crocante pe bază de pâine, grisine subțiri,
grisine groase, produse de cofetărie, ciocolată
şi deserturi, cozonac, panettone (produs de
patiserie), produse de patiserie, prăjituri, tarte şi
biscuiţi (prăjiturele), preparate coapte şi drojdie,
amestecuri preparate de patiserie, nuga de
casa, produse de patiserie congelate, pateuri
(patiserie), amestecuri de patiserie, biscuiţi cu
fructe, prăjituri cu fructe, produse de cofetărie din
fructe, produse de patiserie cu fructe, îngheţate
comestibile de fructe.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul și online
în legătură cu produse de cofetărie, patiserie,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
produse de cofetărie și patiserie, publicitate.
43. Servicii de alimentaţie publică.

───────

(210) M 2021 07664
(151) 22/10/2021
(732) GRUPA MASPEX SP. Z O.O, UL

LEGIONÓW, WADOWICE, 37-100,
POLONIA

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

(540)

ȘCOALA SIGURANȚEI-TEDI!

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

32. Bere, băuturi nealcoolice, ape minerale și
carbogazoase, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri și alte preparate nealcoolice
pentru fabricarea băuturilor.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2021 07811
(151) 23/04/2015
(732) Match Group, LLC, P.O. BOX

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

(540)

SWIPE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
45.  Servicii matrimoniale, servicii de rețele de
socializare, de prezentare și de organizare de
întâlniri.

───────

(210) M 2021 07899
(151) 02/11/2021
(732) ELISABETA GHERGHISAN,

STR. ENACHITA VACARESCU 8,
APT. 6, SECTOR 4, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) INTELLEXIS S.R.L., STR. CUȚITUL
DE ARGINT, NR. 68, ET. 2, AP. 4,
SECTOR 4, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

PADBOL Sport Fusion

25458, DALLAS, TEXAS, 75225,
TEXAS, STATELE UNITE ALE
AMERICII
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(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.14; 26.04.01

clase:
21. Halbe de bere, cești, pahare din hârtie sau
plastic, vase de băut, sticle de băut de sport,
pahare de băut, pahare (recipiente), căni, farfurii
din hârtie, halbe / căni înalte cu capac, truse de
voiaj / genți de cosmetice dotate.

35. Publicitate, managementul, organizarea
și administrarea afacerilor, lucrări de birou
strângerea la un loc, în folosul terților,
a unei game variate de bunuri respectiv:
respectiv: terenuri de padbol, miniatura teren
padbol, fileu padbol, mingi, tribune, gradene,
mese, scaune, bănci, sezlonguri, fotolii, mingi-
fotoliu, softuri - soft scor, soft rezervări,
soft monitorizare joc, soft reluari joc, soft
arbitraj, soft competitii, soft transmisie live,
soft înregistrare joc, orice soft legat de
jocul de padbol, aplicații mobile, jocuri pe
computer, jocuri pe mobil, reclame, reclame tv,
reclame radio, jucării, mascote, costum mascota
caiete, cărți, manuale, agende, mousepad,
pixuri, bannere, meshuri, afișe, pahare
carton, farfurii carton, huse telefon, suport
pahare, ochelari, ecusoane, baloane, cupe,
medalii, trofee, brățari pânza, brațări cauciuc,
magneți, embleme, insigne, diplome, brichete,
echipamente sportive, shorturi, tricouri, maieuri,

25. Articole de îmbrăcăminte, încălțăminte și
pentru acoperirea capului, bandane (fulare),
papuci de baie, halate de baie, slipuri de
baie / pantaloni scurți de baie, costume de
baie, îmbrăcăminte pentru plajă, pantofi pentru
plajă, curele (îmbrăcăminte), berete, chiloți
tip boxeri, șepci (articole pentru acoperirea
capului), îmbrăcăminte, pantofi sau sandale din
iarba esparto (espadrile), pantofi de fotbal /
ghete de fotbal, pălării, bentițe (îmbrăcăminte),
articole de acoperit capul pentru purtare, șosete-
tălpici, ciorăpărie, jachete (îmbrăcăminte),
jersee (îmbrăcăminte), chiloți de damă /
chiloți pantalonași, tricotaje (îmbrăcăminte),
egări (jambiere) / jambiere, egări (pantaloni),
costume de gimnastică/balet, uniforme oficiale,
curele cu buzunar pentru bani (îmbrăcăminte),
eșarfe circulare pentru gât/ protecții pentru
gât îmbrăcăminte din latex, eșarfe pentru
cap, cravate, îmbrăcăminte de stradă, salopete/
combinezoane, batiste de buzunar, pijamale,
panglici pentru purtare, eșarfe, cămăși, cămăși
cu mânecă scurtă, papuci, șosete, articole sport
din jerseu, pantofi de sport, maieuri sport,
tricouri cu mânecă scurtă, colanți, îmbrăcăminte
impermeabilă, jambiere.

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

treninguri, veste, sepci, căciuli, bandane,
bentițe, manșon protecție genunchi, manșon
protecție încheietura mâini, șosete, ciorapi,
jambiere, geci, costume impermeabile, geci
impermeabile, umbrele, hanorace, fulare, eșarfe,
steaguri, fanioane, boxeri, fuste, rochii, pantaloni
scurți, bermude, colanți, combinezon, salopeta,
prosoape, costum baie, short baie, embleme,
trese, stikere, genți pentru echipament, saci
pentru antrenament, geamantan, rucsac, curele,
borseta, curea-borseta, saci pentru mingi, benzi
elestice pentru antrenament, saltea antrenament
încălțăminte - încălțăminte sport, espadrile,
papuci, încălțăminte joc, teneși, energizante,
boluri sticla, globuri decorative sticlă, pahare,
halbe, farfurii, shaker, cu excepția transportului
acestora, permițând clienților să vadă și să
cumpere în mod convenabil aceste bunuri,
astfel de servicii pot fi furnizate prin intermediul
magazin elor de vânzare cu amănuntul, al
punctelor de vânzare cu ridicata, prin intermediul
automatelor pentru vânzarea de produse, al
cataloagelor cu comandă prin poștă sau
prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de tip teleshopping, managementul afacerilor
cu privire la sportivi, servicii de intermediere
comercială, demonstrații cu produse, căutarea
de sponsorizări, publicitate, servicii de agenție
de publicitate, închirierea spațiului publicitar,
administrarea comercială a licențelelor pentru
bunurile și serviciile aparținând altora, servicii de
comerț de terenuri de padbol si anexe necesare,
comercializarea mingi padbol, comercializarea
echipamente padbol.
41. Educație, furnizarea de instruire,
divertisment, activități sportive și cultural
academii (educație), servicii de parcuri
de amuzament, rezervarea locurilor pentru
spectacole, servicii de club (divertisment
sau educație), antrenare (instruire), organizarea
și susținerea conferințelor, cursuri de sport,
competiții sportive, transfer de know-how
(instruire), servicii de inginerie de sunet
pentru evenimente, sevicii de editare video
pentru evenimente, furnizarea de informații
în domeniul educație, examinări referitoare la
educație, servicii de amuzament, servicii de
divertisment, furnizarea de informații în domeniul
divertismentului, efectuarea antrenamentelor
de fitness, efectuarea de excursii cu ghid,
predarea gimnasticii, servicii ale cluburilor de
sănătate (antrenamente de sănătate și fitness),
servicii de tabere de vacanță (divertisment),
organizarea și susținerea unor forumuri
educaționale în persoană, furnizarea online
de imagini video, nedescărcabile, organizarea
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───────

(210) M 2021 07926
(151) 04/11/2021
(732) CASA HYGGE CONSULTING

SRL, DRUMUL BACRIULUI, NR.
32-34, AP. 29, LOCALITATE ROSU,
JUDEȚ ILFOV, LOCALITATEA
ROSU, 077042, ROMANIA

(540)

Casa Hygge
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
42. Amenajare (design interior).

───────

(210) M 2021 07934
(151) 04/11/2021
(732) IONEL TUCMURUZ, STR.

FRIGULUI NR. 17, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENȚIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ, STR. 11 IUNIE NR.
51, BL. 1, SC. A, AP. 4, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

Asociatia Ordo Militaris
Teutonicus 1307 1311

Comanderia din România 2021

(531) Clasificare Viena:
24.13.02; 24.13.17; 26.01.05; 26.11.03;
29.01.15; 27.07.01

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

9. Publicații electronice descărcabile, publicații
electronice descărcabile sub formă de reviste.
16. Publicații imprimate, publicații educative
(tipărituri), reviste tipărite.
35. Asistență în afaceri, management și
servicii administrative, organizarea afacerilor,
administrarea afacerilor, consultanță în afaceri,
informații pentru afaceri, asistență în afaceri,
furnizarea de servicii de informații comerciale
furnizate online prin internet sau o rețea
globală de calculatoare, servicii de informații
comerciale furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, publicitate,
inclusiv publicitatea online în rețele informatice,
servicii de marketing, publicitate şi promovare,

de competiții (educație sau divertisment),
organizarea de expoziții în scopuri culturale
sau educaționale, organizarea de competiții
sportive, planificarea de petreceri (divertisment),
servicii de instructor personal (antrenament de
fitness), fotografie, educație fizică, instruire
practică (demonstrații), prezentarea prestațiilor
live, furnizarea facilităților de recreere,
furnizarea de informații cu privire la activitățile
recreaționale, furnizarea clasamentelor folosite
în scopuri de publicitate sau culturale,
închirierea simulatoarelor de antrenament,
servicii de evaluare a stării fizice pentru
antrenamente, organizarea și susținerea de
seminarii, compunerea de melodii, servicii
de tabere sportive, furnizarea de facilități
sportive, închirierea de echipament sportiv, cu
excepția vehiculelor, închirierea de terenuri de
sport, închirierea de facilități pentru stadioane,
organizarea și susținerea de simpozioane,
predare / servicii educaționale / servicii de
instruire, divertisment de televiziune, furnizarea
de programe de televiziune, nedescărcabile,
prin intermediufcerviciilor video la cerere,
închirierea terenurilor de tenis, servicii de
agenție de bilete (divertisment), cronometrarea
evenimentelor sportive, închirierea de jucării,
servicii de instruire cu ajutorul simulatoarelor,
organizarea și susținerea de ateliere (instruire),
publicare de carte.

(591) Culori revendicate: roşu, galben,
albastru, negru, gri, verde, alb
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promovare de bunuri şi servicii ale terţilor
prin intermediul reţelelor de calculatoare şi de
comunicaţii, organizare de evenimente, expoziții,
târguri și spectacole în scopuri comerciale,
promoționale și publicitare.
41. Educaţie, organizarea și susținerea
congreselor, organizarea și susținerea
conferințelor, organizarea și susținerea
colocviilor, organizarea și susținerea
seminariilor, organizarea și susținerea de
simpozioane, publicarea de texte, altele decât
textele publicitare, publicare de publicații
electronice, publicare de publicații periodice.

───────

(210) M 2021 08114
(151) 11/11/2021
(732) SMART KIDS STUDIO, STR.

NICOLAE TITULESCU, NR. 6, BL.
COLUMNA, SC. D, ET. PARTER,
JUDET ALBA, ALBA IULIA, ALBA,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL AUTORIZAT
LADÁNYI - CONSILIER ÎN
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ, STR.
TRAIAN, NR. 29E, JUDET ALBA,
ALBA IULIA, ALBA, ROMANIA

(540)

SMART KIDS STUDIO

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 02.05.05; 02.05.22; 07.03.15

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

41. Ateliere recreative, ateliere de formare,
organizarea de ateliere de lucru, ateliere
organizate în scopuri educative, ateliere
organizate în scopuri culturale, organizare
de ateliere și seminare(instruire), coordonare
de ateliere de pregătire profesională(instruire),
coordonare de cursuri, seminarii și ateliere
de lucru(instruire), organizare de ateliere
profesionale și cursuri de pregătire

───────

(210) M 2021 08359
(151) 22/11/2021
(732) MEDIA INFO CHANNEL SRL,

STR. ȘTEFAN CEL MARE NR. 21,
JUD. CONSTANȚA, CONSTANȚA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(740) ANGHEL LUMINITA DOINA CABINET
DE PROPRIETATE INTELECTUALA,
STR. GHERGHIȚEI, NR. 1, BL.
94B, SC. B, AP. 76, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, 022511, ROMANIA

(540)

INFO CHANNEL

(531) Clasificare Viena:
29.01.01; 29.01.06; 27.05.01; 27.05.17

clase:
35. Consultanță în managementul și
organizarea afacerilor, consultanță în marketing,
consultanță pentru conducerea afacerilor,

profesională  (instruire),  realizare,  coordonare 
și organizare  de  ateliere  de  lucru 
(instruire), organizare și  coordonare de ateliere 
și  seminare de  autoconștientizare  (instruire), 
organizare de ateliere de lucru și  seminarii  în 
aprecierea  artei, organizare  și  coordonare  de 
seminarii  și  ateliere de  lucru  (instruire), 
organizare  de  ateliere  de lucru  și  seminarii 
despre  cunoașterea  de  sine, organizare  de 
ateliere  de  lucru  și  seminarii  pe teme  de 
autocunoaștere  (instruire),  servicii    de  
consultanță  și  informare  referitoare  la 
pregătirea, coordonarea  și  organizarea  de 
ateliere  de  lucru (instruire),  organizarea  de 
cursuri  de  dezvoltare personală,  instruire  cu 
privire  la  dezvoltarea personală,  furnizare  de 
cursuri de instruire îndezvoltarea personală.

(591) Culori revendicate: roșu, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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consultanță privind managementul afacerilor,
consultanță privind organizarea și funcționarea
afacerilor, consultanță profesională în afaceri,
consultanță profesională în marketing, difuzare
de anunțuri publicitare prin internet, difuzare de
anunțuri publicitare prin rețele de comunicații
online, difuzare de materiale de reclamă, de
marketing și publicitare, difuzare de materiale
publicitare pentru terți, printr-o rețea de
comunicații on-line pe internet, difuzare de
materiale publicitare și promoționale, servicii de
editare de ziare, reviste, periodice, servicii de
editare-tehnoredactare texte cu scop publicitar,
furnizare de spații publicitare prin mijloace
electronice sau rețele informatice globale,
furnizare de spațiu pe pagini web pentru
promovarea de produse și servicii, furnizarea
unui catalog online cu informații comerciale
pe internet, intermediere de afaceri comerciale
pentru terți, intermediere de contracte (pentru
terți), marketing de produse, marketing pe
internet, prezentare de produse și servicii
(în scopuri promoționale/publicitare), servicii
de comenzi online, servicii de consultanță în
afaceri, servicii de consultanță în managementul
afacerilor, prin intermediul internetului, servicii
editoriale şi redacţionale cu scop publicitar,
producție și distribuție de reclame la radio și la
televiziune, servicii de publicitate prin intermediul
textelor afișate pe ecrane de televiziune,
publicitate radio și de televiziune, publicitate
prin bannere, publicitate online, publicare de
materiale publicitare online, servicii de publicitate
și marketing online, promovare, publicitate și
marketing pentru pagini web online, difuzare
de materiale publicitare online, închiriere de
spațiu publicitar online, servicii de abonamente
la publicații online, pentru terți, promovare online
de rețele informatizate și pagini web, servicii
de marketing furnizate prin intermediul rețelelor
digitale, promovare de produse și servicii ale
altor persoane prin intermediul unei rețele
globale de calculatoare.
41. Consultanță în materie de planificare de
evenimente speciale, coordonare de evenimente
culturale, divertisment difuzat într-o rețea globală
de comunicații, divertisment on-line, furnizare
de imagini online nedescărcabile, furnizare de
informații online, furnizare de publicaţii dintr-
o reţea globală de calculatoare sau de pe
internet care pot fi consultate nedescărcabile,
furnizare de publicaţii electronice dintr-o
reţea globală de calculatoare sau de pe
internet, nedescărcabile, furnizare de publicaţii
electronice online nedescărcabile, furnizare de
publicaţii electronice nedescărcabile, furnizare
de publicaţii on-line nedescărcabile, furnizare

online de reviste cu articole pe teme generale
care nu pot fi descărcate, furnizarea de buletine
informative on-line nedescărcabile, furnizarea de
publicaţii electronice, care nu pot fi descărcate,
publicare de buletine informative, publicare
de cărţi electronice şi periodice pe internet,
publicare de cărți, reviste, almanahuri și jurnale,
publicare de jurnale, publicare de materiale
editoriale pe site-uri accesibile printr-o rețea
globală de calculatoare, publicare multimedia
a jurnalelor, publicare multimedia de reviste,
jurnale și ziare, publicarea şi redactarea de texte,
reportaje fotografice, publicare cărţi, publicaţii
on-line (ziare şi reviste cu caracter de periodice),
servicii de arhivă de bibliotecă, servicii de
bibliotecă cu privire la date stocate și recuperate
prin mijloace electronice, servicii de bibliotecă
cu privire la documente stocate și recuperate
prin mijloace electronice, servicii de bibliotecă
electronică pentru furnizare de informații
electronice (inclusiv informații de arhivă) sub
formă de texte și de informații audio și/sau
video, servicii de bibliotecă electronica, servicii
de bibliotecă furnizate prin intermediul unei baze
de date computerizate, servicii de bibliotecă
furnizate prin intermediul unei baze de date
computerizate care conține informații extrase din
ziare, servicii de bibliotecă online, și anume
furnizare de servicii de bibliotecă electronică
referitoare la ziare, reviste, fotografii și imagini
printr-o rețea online de calculatoare, servicii de
consultanță cu privire la educație și instruire,
servicii de consultanță cu privire la pregătirea
în domeniul afacerilor, servicii de consultanță cu
privire la publicarea de texte scrise, altele decât
cele cu scop publicitar, servicii de consultanță
în domeniul editorial, servicii de consultanță
privind publicarea revistelor, servicii de publicare
a publicațiilor periodice și neperiodice, altele
decât textele publicitare, servicii de publicare
de reviste, servicii de publicare on-line, servicii
de publicare, cu excepția tipăririi, servicii de
reporteri de ştiri, servicii jurnalistice, servicii
pentru publicarea de ghiduri, servicii de publicare
de text electronic, servicii de programe de
știri pentru radio sau televiziune, producție
de programe radiofonice și de televiziune,
producție de programe de televiziune în direct
cu scop educative, prezentare de programe de
televiziune, servicii de producție de programe
de televiziune, servicii de educație furnizate
prin televiziune, prezentare de programe de
radio, producții de film, televiziune și radio,
publicaţii online, nedescărcabile (ziare şi reviste
cu caracter de periodice).

───────
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(210) M 2021 08372
(151) 21/12/2021
(732) HIGHLIGHT DESIGNERS, STR.

VIILOR NR. 43, JUDETUL SIBIU,
CISNADIE, SIBIU, ROMANIA

(540)

Hermina Goia studio

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 05.03.13; 26.01.03

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

35. Publicitate, managementul, organizarea si
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
42. Servicii știintifice și tehnologice, precum
și de cercetare și proiectare în legărtură cu
acestea, analize industriale, servicii de cercetare
industrială și design industrial, servicii de
control și autentificare a calității, proiectarea și
dezvoltarea de componente hardware și
software ale calculatorului.

───────

(210) M 2021 08395
(151) 22/11/2021
(732) VINPUNKT TRADING S.R.L., STR.

DEPOZITELOR NR. 2, BIROUL NR.
3, JUD. CONSTANŢA, NĂVODARI,
CONSTANȚA, ROMANIA

(740) ELENA STOICA - CABINET
INDIVIDUAL DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA, STR. GHEORGHE
STEFAN NR. 32, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

DOMENIILE VORNICENI

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 24.09.02; 03.07.01;
03.07.03; 05.03.02

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

33. Bauturi alcoolice, (cu exceptia berii),
în special vinuri, preparate alcoolice pentru
fabricarea băuturilor.
35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
regruparea în avantajul terților a produselor
pecificate în clasa 33, permițând consumatorilor
să le vadă și să le achiziționeze cât mai comod
prin magazine en gros și en detail, prin cataloage
de vânzare, prin corespondență, prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web.

───────

(591) Culori revendicate: negru (Pantone
Process Black), maro (Pantone P38-13
U), verde (Pantone 625 C)
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(210) M 2021 08450
(151) 24/11/2021
(732) SC CARPATIS SRL, STR.

MIRAUTI, NR. 72, JUDETUL
SUCEAVA, SUCEAVA, 720028,
SUCEAVA, ROMANIA

(540)

Carnatu mosului
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Carne și produse din carne de tip "cârnaţi",
intestine pentru cârnați și imitații ale acestora.
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare.

───────

(210) M 2021 08554
(151) 29/11/2021
(732) BISCOTTO SRL, STR.

PRINCIPALĂ NR. 526A, JUD.
TIMIŞ, SANMIHAIU ROMAN,
TIMIȘ, ROMANIA

(740) ARIANA AGENTIE DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA, CALEA ARADULUI
NR. 33, ET.1, AP.7, JUD. TIMIŞ,
TIMIŞOARA, 300629, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

UNCLE GEORGE Hot Dog
(531) Clasificare Viena:

02.01.11; 27.05.01; 27.05.24

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

30. Hot dog (sandvișuri), sandvișuri, sandvișuri
cu carne, sandvișuri cu crenvurști, sandvișuri
încălzite la grill, sandvișuri care conțin carne de
vită tocată, hamburgeri (sandvișuri), sandviș din
brânză topită, sandvișuri care conțin hamburgeri,
sandvișuri cu carne de pui, sandvișuri care conțin
salată, sandviș din brânză topită și șuncă.
43. Servicii oferite de fast-fooduri, servicii de
restaurante fast-food, servicii de fast food la
pachet, servicii de catering pentru restaurante
fast-food cu autoservire, servicii oferite de
restaurante cu autoservire, restaurante (servirea
mesei), servicii de restaurant și bar, servicii
de restaurant cu servire la pachet, servicii
de restaurante pentru furnizarea de mâncăruri
rapide, servire de alimente și băuturi în
restaurante și baruri, furnizare de alimente și
băuturi în restaurante și baruri, furnizare de
alimente și băuturi pentru oaspeți în restaurante,
servire de alimente și băuturi pentru oaspeți în
restaurante, servicii de rezervări la restaurant,
furnizarea de informații cu privire la restaurante.

───────

(210) M 2021 08696
(151) 06/12/2021
(732) COSMIN-LEONARD

ANDRONACHE, STR. GĂRII NR
30, JUD. GIURGIU, GIURGIU,
GIURGIU, ROMANIA

(740) DELIA BELCIU CABINET DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
STR. ARDELENI NR.1, BL.39A, SC.1,
ET. 5, AP. 21, CAMERA 2, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Clever School

(591) Culori revendicate: roşu, galben
albastru, alb
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(531) Clasificare Viena:
26.04.01; 27.05.01; 29.01.02; 29.01.04

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

41. Educatie, educație în domeniul informaticii,
servicii de educatie tehnologica, furnizarea
de instruire, furnizare de instruire în materie
de software si hardware de calculator,
furnizare de instruire în materie de sisteme
informatice, furnizarea de instruire cu privire
la programarea de calculatoare, furnizare de
instruire în domeniul proiectării asistate de
calculator, furnizare de instruire cu privire
la utilizarea tehnologiei informației, servicii
de predare, divertisment, activităţi sportive şi
culturale, publicare in format tiparit, electronic,
online, de carti, materiale, texte instructive,
didactice, educative, altele decat texte cu scop
publicitar, organizarea si sustinerea de seminarii,
conferinte, congrese.

───────

(210) M 2021 08704
(151) 07/12/2021
(732) ANA-MARIA UDRISTE, STR.

FRAGUTEI, NR 8, JUDETUL
ILFOV, SAT OSTRATU, COMUNA
CORBEANCA, ILFOV, ROMANIA

(740) PROTOPOPESCU & PARTNERS,
CALEA GRIVITEI, NR. 164, BL. K, SC.
B, AP. 34, SECTORUL 1, BUCURESTI,
010708, ROMANIA

(540)

Academia #PeLegale
(531) Clasificare Viena:

27.05.01; 29.01.14; 26.01.03

(591) Culori revendicate: albastru închis,
galben

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

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

41. Furnizare de cursuri de educație continuă în
domeniul juridic, instruire în domeniul furnizării
de servicii juridice, servicii de educație juridică,

servicii educative pentru adulți în domeniul
juridic, educație, academii (educație), educație
și instruire, coordonare de cursuri de instruire,
de educație și de pregătire pentru tineri și
adulți, consiliere și coaching cu privire la
carieră (consiliere și asistență cu privire la
educație), furnizarea de informații în domeniul
educației, furnizate on-line dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, organizare
de conferințe cu privire la educație, organizare
de simpozioane referitoare la educație, servicii
de educație, instruire și divertisment, furnizare
de publicații electronice online, nedescărcabile,
furnizare de cursuri de instruire online, furnizare
de informații despre învățământ online, furnizare
de informații și știri online în domeniul formării
profesionale, furnizare de seminare online de
formare, furnizarea de instruire online, furnizarea
de tutoriale online, furnizarea de informații cu
privire la divertisment, furnizate online dintr-o
bază de date computerizată sau de pe internet,
publicare de cărți și periodice electronice
online, servicii de învățământ la distanță oferite
online, organizare de conferințe, organizare
de conferințe cu scopuri educative, planificare
de conferințe cu scopuri educative, furnizare
de divertisment video printr-un site internet,
furnizare de informații despre formarea continuă
pe internet, furnizare de publicații dintr-o rețea
globală de calculatoare sau de pe internet care
pot fi consultate, publicare de cărți electronice și
periodice pe internet, publicare de materiale care
pot fi accesate prin intermediul bazelor de date
sau prin internet, servicii educative online prin
baze de date informatice, internet sau extranet.
45. Consiliere juridică, cercetări juridice, servicii
juridice, servicii juridice (paralegale), asistență
juridică la întocmirea contractelor, compilare
de informații juridice, consiliere și reprezentare
juridică, consultanță oferită de experți pentru
problemele juridice, furnizare de informații
despre servicii juridice pe un site web, furnizare
de informații în domeniul juridic, furnizarea
de informații juridice, intermediere în proceduri
juridice, servicii de cercetare de informații
juridice, servicii de consultanță juridică, servicii
de reprezentare juridică, servicii juridice legate
de afaceri, servicii juridice pentru înființarea
și înregistrarea firmelor, servicii furnizate de
avocați pledanți, servicii prestate de avocați
consultanți, servicii de avocatură (servicii
juridice), servicii de înregistrare legală, servicii
de asistență legală, servicii de informare pe
probleme legale.

───────
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BUCURESTI NR. 345, COMUNA
JOIŢA, JUD. GIURGIU, SAT JOIŢA,
GIURGIU, ROMANIA

(540)

ZEST PIZZA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.04.01; 26.04.16

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

30. Pizza, pizza preparată, pizza proaspătă,
pizza fără gluten, pizza refrigerată, pizza
congelată
39. Servicii de livrare, servicii de livrare de pizza.

───────

(210) M 2021 08804
(151) 09/12/2021
(732) SC TOTAL ABROLL SRL, STR

POIANA,STRADA PINCIPALA
RAUL ALB, JUDET VALCEA,
PERISANI, VALCEA, ROMANIA

(540)

Casa Din Piatra
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
43. Servicii de cazare temporară.

───────

(210) M 2021 08812
(151) 09/12/2021
(732) PETRO TOUR SRL, STR.

PLEVNEI, NR. 2, JUD NEAMȚ,
PIATRA-NEAMT, NEAMȚ,
ROMANIA

(740) SC NOMENIUS SRL, STR. G.M.
ZAMFIRESCU NR. 46, BL. 22A, AP. 11,
SECTOR 6, BUCURESTI

(540)

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 02.01.23; 29.01.12;
26.11.01

clase:
39. Transport, servicii de închiriere în legătură
cu transport și depozitare, organizarea
transportului, servicii de informare, de consiliere
și de rezervare în legătură cu transportul, servicii

43. Servicii oferite de restaurante (servirea
mesei), servire de alimente și băuturi pentru
oaspeți în restaurante, servire de alimente și
băuturi pentru oaspeți, servire de alimente și
băuturi în restaurante și baruri, servicii de
restaurant cu servire la pachet, servicii oferite de
pizzerii, servicii de pizzerie cu servire la pachet,
servicii de bufet, servicii de catering pentru
restaurante fast-food cu autoservire, furnizare
de alimente și băuturi în restaurante și baruri,
servicii contractuale de alimentație, servire de
mâncare destinată consumului imediat, servicii
de alimentație publică, pregătirea și furnizarea
de alimente și băuturi destinate consumului
imediat, servicii oferite de snack-baruri, servicii
de restaurante fast-food.

PETRO TOUR 
TOUR OPERATOR 

Și tumeriţi o vacanţă

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

(210) M 2021 08773
(151) 09/12/2021
(732) ZEST FOOD SRL, CALEA
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de turism (organizarea călătoriilor), servicii
de ghizi de turism, organizarea de călătorii,
servicii oferite de agenți pentru organizarea de
călătorii, servicii de pachete de vacanță pentru
organizarea călătoriilor, planificarea călătoriilor,
agenții de rezervare a călătoriilor, servicii
de agenție pentru organizarea călătoriilor,
rezervarea călătoriilor prin intermediul agențiilor
de turism, servicii de pachete de vacanță pentru
organizarea călătoriilor, furnizare de informații
despre planificarea și rezervarea călătoriilor
și transportului, prin mijloace electronice,
furnizare de informații despre planificarea și
rezervarea călătoriilor cu avionul, prin mijloace
electronice, parcare și depozitare de vehicule,
servicii de informare, de consiliere și de
rezervare în legătură cu transportul, servicii de
închiriere în legătură cu transport și depozitare,
transport, organizarea transportului, parcare și
depozitare vehicule, ancorare, ambalarea și
depozitarea mărfurilor, distribuție prin conducte
și cabluri, servicii de navigație (poziționare,
marcarea traseului și a rutei), organizare de
transport și călătorii, organizarea transportării,
pilotaj, ridicarea încasărilor din distribuitoare
automate, servicii de linii aeriene, servicii de
binefacere, respectiv asigurarea transportului,
servicii aeriene de transport, servicii de
îmbarcare pentru pasageri, în aeroport, servicii
de organizare a transportului, servicii de șoferi,
servicii de transport oceanic, servicii de transport
pe calea ferată (charter), servicii de transport
rutier, servicii de tranzit, servicii de zboruri
charter, servicii pentru pasageri și încărcături,
transport aerian, transport terestru, transportul
cu mașina blindată, transportul pasagerilor,
transport și livrare de bunuri, croaziere cu vase
de agrement, coordonare de tururi turistice,
emitere de bilete de călătorie, însoțirea de
călători, organizare de expediții, organizare de
rute turistice, organizare de excursii și croaziere,
organizare de excursii cu autocarul, organizare
de călătorii de vacanță, organizare de călătorii
de afaceri, organizare de croaziere, organizare
de călătorii în străinătate, organizare de călătorii
în străinătate în scopuri culturale, organizarea
de excursii, organizarea de călătorii, organizarea
de croaziere, organizare de zboruri, organizare
de tururi (transport), organizare de servicii de
transport de pasageri, pentru alte persoane,
prin intermediul unei aplicații online, organizarea
transportului de pasageri cu trenul, organizarea
de tururi cu autobuzul, organizarea de transport
pe perioada vacanței, organizări de circuite
turistice, rezervări pentru călătorii, servicii de
check-in în aeroporturi, servicii de consultanță
privind itinerariile de călătorie, servicii de bilete

de avion, servicii de consultare a orarelor de
călătorie, servicii de rezervări pentru călătorii,
servicii de planificare de itinerarii, servicii de
vizitare a obiectivelor turistice, ghid turistic și
excursii, transport de călători, servicii regulate de
linii aeriene de pasageri, transportul pasagerilor
și bagajelor acestora, servicii de agenție de
turism pentru organizarea de vacanțe, servicii de
rezervări pentru călătorii de vacanță, rezervare
de călătorii și tururi de vacanță, planificare și
organizare de tururi de oraș și de excursii de o
zi, servicii specifice agențiilor de turism pentru
organizarea călătoriilor.

───────

(210) M 2021 08840
(151) 10/12/2021
(732) DOMAINE VINARTE S.R.L., STR.

DRAGOȘ VODĂ NR. 54, SECTOR
2, BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
IVANESCU GABRIEL DAN, STR.
AVRAM IANCU NR. 48A, SC. B,
AP. 10, JUD. BRAȘOV, BRAȘOV,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

NEGRU DE BOLOVANU

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

33.  Vinuri cu denumire de origine controlată din
arealul Sâmburești, plaiul viticol Dealu Bolovanu,
cu excepția vinurilor obtinute din soiul de
vinificatie Negru de Dragasani.

───────
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(210) M 2021 08882
(151) 13/12/2021
(732) CHROXCLINICAL 2020 S.R.L.,

STR. LT. COL. DUMITRU
PETRESCU NR. 14, BL. 14, SC.
1, ET. 1, AP. 6, JUDETUL GORJ,
GORJ, GORJ, ROMANIA

(740) LUPSA SI ASOCIATII SRL, CALEA
13 SEPTEMBRIE, NR. 90, ET. 1,
BIROU 1.02, CAM. 2, SECTOR 5,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

CENTRUL DE CARDIOLOGIE
Dr. Preoteasa Cristian

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.14; 26.01.14

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

44. Servicii de asistență medicală pentru
oameni, servicii medicale, servicii ambulatorii,
servicii de analize medicale, servicii de analize
medicale pentru boli cardiovasculare, servicii
medicale oferite de clinici medicale, servicii
de îngrijiri medicale, servicii de examinări
medicale, servicii de consultanță legate de
servicii medicale, servicii medicale de evaluare
a sănătății, furnizare de informații despre
servicii medicale, servicii medicale de diagnostic
(testare și analiză), servicii de informații medicale
furnizate pe internet, servicii de clinici medicale
și de sănătate.

───────

(210) M 2021 08892
(151) 13/12/2021
(732) SÎNZIANA-IOANA ISPAS, STR.

ZAMBILELOR, NR. 29, SAT BRAZII
DE SUS, JUDETUL PRAHOVA,
BRAZII DE SUS, PRAHOVA,
ROMANIA

(540)

Profa de robotică

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

───────
(591) Culori revendicate: albastru, rosu,

verde, alb

41. Educație, divertisment și sport, servicii
educative, de divertisment și sportive, servicii
de editare, întocmire de rapoarte și redactare
de texte altele decat cele publicitare, servicii
de rezervare de bilete în domeniul educației,
divertismentului și sportului, traducere și
interpretare, traducere lingvistică, servicii de
traducere.
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(210) M 2021 08906
(151) 14/12/2021
(732) EDIL SEMPRE SRL, SOSEAUA

NATIONALA NR. 92, COM.
PUFESTI, JUDEȚ VRANCEA, SAT
DOMNESTI-TARG, VRANCEA,
ROMANIA

(740) LUPSA SI ASOCIATII SRL, CALEA
13 SEPTEMBRIE NR. 90, ET. 1,
BIROU 1.02, CAM. 2, SECTOR 5,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Mobilă JAKY

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 24.17.02; 12.01.03;
12.01.19

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

20. Mobilă și mobilier, mobilier de baie, oglinzi
(sticlă argintată), paturi, așternuturi, saltele și
perne, accesorii (nemetalice) pentru dulapuri,
accesorii pentru mobilier, care nu sunt din
metal respectiv: rafturi de mobilă, piciorușe
de mobilă, mânere pentru mobilă (șifoniere),
birouri, birouri și mese, canapele de două
locuri, canapele (care sunt extensibile), canapele
de perete, comode, corpuri cu sertare pentru
depozitare (mobilier), corpuri de bucătărie,
corpuri de dulapuri, cotiere pentru mobilă,
dispozitive de fixare nemetalice pentru rafturi,
divane din lemn, divane din răchită, dulapuri
ca mobilier, dulapuri cu oglinzi, dulapuri cu
vitrină, dulapuri de bucătărie, dulapuri de haine,
dulapuri de veselă (mobilă), dulapuri încastrate,
dulăpioare suspendate, etajere de birou, fotolii
rabatabile, huse de protecție pentru mobilier
(ajustate), huse de scaune (adaptate) pentru

mobilier, leagăne pentru verandă, mese, mese
de bucătărie, mese de conferință, măsuțe,
măsuțe de toaletă, măsuțe pentru computere,
mese (mobilier), mese pentru grădină, mese
pentru săli de mese, mobilă cu pat încorporat,
mobile care se pot transforma în pat, mobile de
birou, mobilier capitonat, mobilier de bucătărie,
mobilier de exterior, mobilier din lemn, mobilier
din piele, mobilier pentru cameră de zi, mobilier
pentru copii, mobilier pentru dormitor, noptiere,
paravane mobile (mobilier), pergole (mobilier),
polițe, scaune, scaune ca mobilier de birou,
scaune adaptate pentru bebeluși, scaune de
copii, șifoniere, suporturi de umbrele, taburete,
vitrine de prezentare (altele decât vitrinele
frigorifice), paturi, paturi-canapea, paturi divan,
paturi supraetajate, paturi pentru copii, canapele,
canapele extensibile, fotolii, perne pentru fotolii,
fotolii rabatabile (mobilier), mobilier baie, oglinzi
de baie.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu articole de mobilier, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu mobilă,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
mobilă, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu articole de mobilier, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu mobilă și mobilier,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu mobilier de baie, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu oglinzi (sticlă argintată),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
paturi, așternuturi, saltele și perne, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu accesorii
(nemetalice) pentru dulapuri, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu accesorii pentru
mobilier, care nu sunt din metal, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu birouri,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu birouri și mese, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu canapele de două
locuri, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu canapele (care sunt extensibile),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu canapele de perete, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu comode, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu corpuri cu
sertare pentru depozitare (mobilier), servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu corpuri
de bucătărie, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu corpuri de dulapuri, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu cotiere
pentru mobilă, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu dispozitive de fixare nemetalice
pentru rafturi, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu divane din lemn, servicii de
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vânzare cu amănuntul în legătură cu divane
din răchită, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu dulapuri ca mobilier, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu dulapuri
cu oglinzi, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu dulapuri cu vitrină, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu dulapuri de
bucătărie, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu dulapuri de haine, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu dulapuri de veselă
(mobilă), servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu dulapuri încastrate, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu dulăpioare
suspendate, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu etajere de birou, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu fotolii rabatabile,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu huse de protecție pentru mobilier (ajustate),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu huse de scaune (adaptate) pentru mobilier,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu leagăne pentru verandă, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu mese, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu mese
de bucătărie, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu mese de conferință, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu măsuțe,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu măsuțe de toaletă, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu măsuțe pentru
computere, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu mese (mobilier), servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu mese
pentru grădină, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu mese pentru săli de mese,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu mobilă cu pat încorporat, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu mobile care se
pot transforma în pat, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu mobile de birou, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu mobilier
capitonat, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu mobilier de bucătărie, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu mobilier
de exterior, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu mobilier din lemn, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu mobilier
din piele, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu mobilier pentru cameră de zi,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu mobilier pentru copii, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu mobilier pentru
dormitor, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu noptiere, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu paravane mobile
(mobilier), servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu pergole (mobilier), servicii de

vânzare cu amănuntul în legătură cu polițe,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu scaune, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu scaune ca mobilier de birou,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu scaune adaptate pentru bebeluși, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu scaune
de copii, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu șifoniere, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu suporturi de umbrele,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu taburete, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu vitrine de prezentare (altele
decât vitrinele frigorifice), servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu paturi, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu paturi-
canapea, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu paturi divan, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu paturi supraetajate,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu paturi pentru copii, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu canapele, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu canapele
extensibile, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu fotolii, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu perne pentru fotolii,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
fotolii rabatabile (mobilier), servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu mobilier baie, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu oglinzi
de baie, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu mobilă și mobilier, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu mobilier de baie, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu oglinzi
(sticlă argintată), servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu paturi, așternuturi, saltele și perne,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
accesorii (nemetalice) pentru dulapuri, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu accesorii
pentru mobilier, care nu sunt din metal, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu birouri,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
birouri și mese, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu canapele de două locuri, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu canapele (care
sunt extensibile), servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu canapele de perete, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu comode,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
corpuri cu sertare pentru depozitare (mobilier),
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
corpuri de bucătărie, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu corpuri de dulapuri, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu cotiere
pentru mobilă, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu dispozitive de fixare nemetalice
pentru rafturi, servicii de vânzare cu ridicata în
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legătură cu divane din lemn, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu divane din răchită,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
dulapuri ca mobilier, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu dulapuri cu oglinzi, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu dulapuri cu
vitrină, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu dulapuri de bucătărie, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu dulapuri de haine, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu dulapuri de
veselă (mobilă), servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu dulapuri încastrate, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu dulăpioare
suspendate, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu etajere de birou, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu fotolii rabatabile, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu huse
de protecție pentru mobilier (ajustate), servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu huse
de scaune (adaptate) pentru mobilier, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu leagăne
pentru verandă, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu mese, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu mese de bucătărie, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu mese
de conferință, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu măsuțe, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu măsuțe de toaletă,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
măsuțe pentru computere, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu mese (mobilier), servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu mese
pentru grădină, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu mese pentru săli de mese, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu mobilă cu
pat încorporat, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu mobile care se pot transforma în
pat, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu mobile de birou, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu mobilier capitonat, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu mobilier
de bucătărie, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu mobilier de exterior, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu mobilier din
lemn, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu mobilier din piele, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu mobilier pentru cameră
de zi, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu mobilier pentru copii, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu mobilier pentru dormitor,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
noptiere, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu paravane mobile (mobilier), servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu pergole
(mobilier), servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu polițe, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu scaune, servicii de vânzare cu

ridicata în legătură cu scaune ca mobilier de
birou, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu scaune adaptate pentru bebeluși, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu scaune
de copii, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu șifoniere, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu suporturi de umbrele,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
taburete, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu vitrine de prezentare (altele decât
vitrinele frigorifice), servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu paturi, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu paturi-canapea, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu paturi
divan, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu paturi supraetajate, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu paturi pentru copii, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu canapele,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
canapele extensibile, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu fotolii, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu perne pentru fotolii,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
fotolii rabatabile (mobilier), servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu mobilier baie, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu oglinzi de baie.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 06/2022

30

(210) M 2021 08926
(151) 14/12/2021
(732) FOTICA BOGDAN INTREPRIDERE

INDIVIDUALA, STR. COLUMNEI,
NR.5, BL.R2, SC.A, ET.2, AP.11,
JUDETUL IASI, IAŞI, 700410, IAȘI,
ROMANIA

(540)

Milk&Memories bijuterii
cu lapte matern Iași

În conformitate cu art. 22 al Legii nr. 84/1998,
republicata, conform adresei înregistrată cu
nr. OSIM 1011136/18.04.2022, solicitantul

nu revendică un drept exclusiv asupra
denumirii: ” bijuterii cu lapte matern Iași”.

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 02.09.01; 02.07.09

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

14. Metale prețioase și aliajele acestora,
bijuterii, pietre prețioase și semiprețioase.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor.

───────

(210) M 2021 08929
(151) 14/12/2021
(732) ASOCIATIA PRODUCATORILOR

DE PORUMB DIN ROMANIA, STR.
GARII NR. 2, JUDETUL IALOMITA,
MIHAIL KOGALNICEANU,
IALOMIȚA, ROMANIA

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

(540)

FARM CONECT România

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.12

clase:
35. Servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu produse chimice pentru agricultură, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
chimice pentru agricultură, publicitate, gestiunea
afacerilor comerciale, analiza managementului
afacerilor și consultanță în domeniul agriculturii,
furnizarea de informații privind gestionarea
afacerilor în domeniul agriculturii, analiza
managementului afacerilor și consultanță în
domeniul amenajărilor peisagistice sau al
horticulturii, furnizarea de informații privind
gestionarea afacerilor în domeniul agriculturii
prin internet și poștă electronică, furnizarea de

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

În conformitate cu prevederile art. 22 din Legea
nr. 84/1998, republicată, conform adresei
înregistrată cu nr. OSIM 1011979 din data

27.04.2022 solicitantul nu revendică un drept
exclusiv asupra denumirii: "ROMÂNIA".



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 06/2022

31

informații privind vânzările de produse agricole,
studii de marketing, studii de piață, prelucrare
administrativă de comenzi de marfă, servicii
de intermediere comercială, furnizarea unei
piețe online pentru cumpărătorii și vânzătorii
de bunuri și servicii, compilarea informațiilor în
baze de date informatice, furnizarea de informații
de afaceri pe articole de ziar, reproducere
de documente (lucrari de birou), servicii de
vânzare cu amănuntul sau cu ridicata pentru
îngrășăminte, servicii de vânzare cu amănuntul
sau servicii de vânzare cu ridicata pentru
mașini, unelte și consumabile agricole, servicii
de vânzare cu amănuntul sau servicii de vânzare
cu ridicata pentru flori (naturale) și arbori, servicii
administrative in domeniul vanzarilor, servicii de
administrare a afacerilor, distribuţia de materiale
promoţionale, servicii de asistenţă comercială în
domeniul agricol, marketing referitor la recolte,
cercetare pe pieţe agricole şi rurale, servicii de
informare, consiliere si consultanta referitoare
la domeniul agricol, organizare de târguri şi
expoziţii cu caracter comercial, organizare de
târguri şi expoziţii cu caracter comercial in
domeniul agricol.
36. Servicii de administrare de proprietăţi
referitoare la agricultură, gestionarea terenurilor,
servicii de informare, consiliere si consultanta
referitoare la terenuri agricole, tranzactii de
mărfuri (servicii financiare), tranazactii cu mărfuri
(servicii financiare) în legătură cu produsele
agricole, horticole și forestiere, schimburi de
mărfuri pentru terți (servicii financiare), servicii
de piață de schimb privind contractele la termen
pentru mărfuri.
38. Servicii de telecomunicatii, transmiterea
de informații despre târgurile agricole prin
intermediul unei rețele globale de comunicare
(internet), transmiterea de informații privind
formarea specializată în domeniul agriculturii
prin intermediul unei rețele de comunicare
globală (internet), transmiterea de informații
privind organizarea de concursuri specializate
în domeniul agriculturii prin intermediul unei
rețele globale de comunicare (internet), agenții
de știri și de informare (știri), servicii
de comunicații electronice, radio, telegrafice,
telefonice și telematice și prin toate mijloacele
telematice, prin videografie interactivă, în special
pe terminale, periferice de calculator sau
echipamente electronice și/sau digitale, în
special videofonie, videofonie și videoconferință,
transmiterea și difuzarea de imagini, sunete,
date și informații prin terminale de calculator,
cablu, mijloace telematice și orice alt mijloc
de telecomunicații, furnizarea de acces la o
rețea globală de calculatoare, servicii interactive

de comunicații, difuzarea de programe de
televiziune și, în general, de programe
multimedia (formatarea computerizată a textului
și/sau a imaginilor, fixe sau animate, și/sau
a sunetelor, muzicale sau nu, pentru utilizare
interactivă), programe de radio și televiziune,
televiziunea prin cablu și prin satelit și, în
general, difuzarea de programe audiovizuale și
multimedia (formatarea computerizată a textelor
și/sau a imaginilor, fixe sau animate, și/sau
a sunetelor muzicale sau de altă natură,
indiferent dacă sunt sau nu destinate unei
utilizări interactive), comunicarea audiovizuală
cu publicul online.

42. Servicii de cercetare în agricultură, servicii
de informare privind siguranța îngrășămintelor
utilizate în agricultură, servicii de informare
privind siguranța îngrășămintelor naturale
utilizate în agricultură, cercetare cu privire la
cultivarea în agricultură, servicii de informare
referitoare la siguranța produselor chimice
utilizate în agricultură, servicii ştiinţifice şi
tehnologice, precum şi servicii de cercetare şi
de creaţie, referitoare la acestea, furnizare de
servicii de asistenta tehnica pentru industria

41. Instruire privind agricultura sau horticultura,
instrucțiuni privind gestionarea și cultivarea
plantelor, furnizare de instruire în agricultură,
horticultură și silvicultură, organizarea de
expoziții de materiale privind agricultura și
producția de produse agricole în scopuri
educaționale, expoziții de plante cu scop
cultural, educativ sau de divertisment, aranjarea,
desfășurarea și organizarea de seminarii
privind agricultura, aranjarea, desfășurarea
și organizarea de seminarii privind plantele,
furnizarea de facilități în scopuri educaționale
privind agricultura, amenajarea, desfășurarea și
organizarea de evenimente agricole în scopuri
educaționale, furnizare de publicații electronice,
biblioteci de cercetare dotate cu lucrări de
referință și arhive documentare, închiriere de
cărți, publicare de cărți, producție de programe
radiofonice și de televiziune, producția de
filme pe bandă video în domeniul educației,
culturii, divertismentului sau sportului (nu pentru
filme sau programe de televiziune și nu
pentru publicitate sau reclamă), organizarea de
evenimente de divertisment, cu excepția filmelor,
spectacolelor, pieselor de teatru, spectacolelor
muzicale, sporturilor, curselor de cai, curselor
de biciclete, curselor de bărci și curselor auto,
organizare de târguri şi expoziţii cu caracter
cultural, seminarii, simpozioane, organizare de
târguri şi expoziţii cu caracter cultural, seminarii,
simpozioane in domeniul agricol, servicii de
publicare şi publicare on-line.
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agricola, cercetare biotehnologică referitoare la
agricultură, servicii de analiza si cercetare,
efectuare de studii de proiecte tehnice.
44. Servicii pentru agricultură, servicii de
agricultură, horticultură și silvicultură, servicii de
consiliere cu privire la agricultură, servicii de
informare cu privire la agricultură, distrugerea
buruienilor în agricultură, horticultură și
silvicultură, distrugerea paraziților în agricultură,
horticultură și silvicultură, servicii de combatere
a dăunătorilor pentru agricultură, acvacultură,
horticultură și silvicultura, servicii de informare
cu privire la utilizarea îngrășămintelor naturale
folosite în agricultură, servicii de informare
cu privire la utilizarea substanțelor chimice
folosite în agricultură, consultanţă referitoare la
cultivarea plantelor, furnizare de informaţii şi
consiliere referitoare la agricultură şi agronomie,
servicii de consultanta cu privire la agricultura,
consultanţă profesională cu privire la agricultură,
servicii de informare cu privire la utilizarea
chimicalelor, îngrăşămintelor şi a gunoiului de
grajd utilizate în agricultură, servicii de informaţii
referitoare la siguranţa produselor chimice,
îngrăşămintelor şi a gunoiului de grajd utilizate în
agricultură.

───────

(210) M 2021 09090
(151) 03/01/2022
(732) SVETLANA KARAHAN, STR.

RADOVANU, NR. 12, BL. 38,
SC. 3, ET. 7, AP. 85, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) CAVESCU SI ASOCIATII, STR.
GRIVIŢA NR. 37E, JUDEŢ ILFOV,
OTOPENI, ILFOV, ROMANIA

(540)

S SVETLANA KARAHAN
Style and Elegance Fabricat

cu dragoste în România
În conformitate cu prevederile art. 22 din
Legea nr. 84/1998, republicată, conform

adresei înregistrată cu nr. OSIM 1013323 din
data 10.05.2022 solicitantul nu revendică un

(531) Clasificare Viena:
25.01.25; 27.05.01; 27.05.17

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

25. Articole de îmbrăcăminte brodate, articole
de îmbrăcăminte confecționate din blană,
articole de îmbrăcăminte din imitație de
piele, articole de îmbrăcăminte din piele,
articole de îmbrăcăminte modelatoare, articole
de îmbrăcăminte pentru băieți, articole de
îmbrăcăminte pentru copii mici, articole de
îmbrăcăminte pentru domnișoare de onoare,
articole de îmbrăcăminte pentru petrecerea
timpului liber, articole de îmbrăcăminte pentru
protejarea hainelor, articole de îmbrăcăminte
pentru sport, articole de îmbrăcăminte
pentru tenis, articole de îmbrăcăminte
termice, articole de îmbrăcăminte cu protecție
solară, articole de îmbrăcăminte de ocazie,
articole de îmbrăcăminte din catifea, articole
de îmbrăcăminte din cașmir, articole de
îmbrăcăminte din mătase, articole de

drept exclusiv asupra denumirii: "Style and
Elegance" SI "Fabricat cu dragoste în România".
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pardesie etc.), haine din lână, haine pentru
copii, haine tip parka, haine și jachete de blană,
halate, halate de casă, halate de plajă, halate
de laborator, halate pentru asistente medicale,
helănci, hanorace cu glugă, îmbrăcăminte de
noapte, îmbrăcăminte din denim, îmbrăcăminte
din in, îmbrăcăminte din lână, îmbrăcăminte
din latex, îmbrăcăminte formală de seară,
îmbrăcăminte impermeabilă pentru activități în
aer liber, îmbrăcăminte pentru bărbați, femei și
copii, îmbrăcăminte pentru femei, impermeabile
(articole de îmbrăcăminte), jachete, jachete care
sunt articole de îmbrăcăminte sport, jachete
casual, jachete cu două fețe, jachete cămașă,
jachete de seară, îmbrăcăminte pentru fete,
îmbrăcăminte pentru gravide, îmbrăcăminte
pentru nou născuți, îmbrăcăminte țesută,
îmbrăcăminte cu protecția contra vântului,
jachete (îmbrăcăminte), jachete de trening,
jachete din bumbac, jachete din denim,
jachete din polar, jachete din tricot, jachete
groase, jachete impermeabile, jachete lungi,
jachete pentru bărbați, jachete pentru femei,
jachete scurte, groase, de iarnă, jachete,
mantouri, pantaloni și veste pentru femei și
bărbați, jachete sport, jeanși denim, lenjerie
de corp, lenjerie de corp termică, lenjerie
de damă, lenjerie intimă de damă, lenjerie
intimă pentru bărbați, lenjerie intimă pentru
modelarea corpului, maiouri, maiouri cu mânecă
lungă, maiouri sportive, mantii de blană,
manșete (îmbrăcăminte), mănuși de iarnă,
mănuși fără degete (îmbrăcăminte), mânuși
pentru condus, mănuși lungi fără deget,
mănuși tricotate, măști pentru dormit, măști
pentru ochi, neglijeuri, paltoane, pantalonași
pentru bebeluși, pantalonași tiviți cu volănașe,
pantaloni bufanți până la genunchi, pantaloni
cargo, pantaloni colanți, pantaloni colanți pentru
gravide, pantaloni de antrenament, pantaloni
de corp, pantaloni de ocazie, pantaloni de
pijama, pantaloni de relaxare, pantaloni de
sport, pantaloni de trening, pantaloni din piele,
pantaloni foarte scurți, pantaloni largi, pantaloni
impermeabili, pantaloni mulați, pantaloni pentru
copii, pantaloni pentru gravide, pantaloni scurți,
pantaloni scurți (articole de îmbrăcăminte),
pantaloni scurți pentru box, pantaloni scurți
pentru gravide, pantaloni sport, papioane,
pardesie scurte, pardesiuri, pelerine, pelerine
damă, pijamale, pijamale pentru fetițe, pijamale
pentru gravide, pulovere, ponchouri, pulovere cu
glugă, pulovere cu guler pe gât, pulovere cu guler
rotund, pulovere cu guler înalt, pulovere cu gât în
formă de v, pulovere cu mânecă lungă, pulovere
fără mâneci, pulovere tip polo, redingote, rochii
de bal, rochii din imitație de piele, rochii din

îmbrăcăminte pentru dans, articole purtate în
jurul gâtului, ascoturi (cravate), halate de baie,
bandane, baticuri, batiste de buzunar, bentițe de
gât (părți de articole de îmbrăcăminte), bentițe de
protecție pentru urechi, bermude, bikini, blazere,
blugi, bluze, bluze cu glugă, bluze cu guler pe
gât, bluze cu guler înalt, bluze de antrenament,
bluze de corp, bluze de trening, bluze pentru
gravide, bluze scurte, bluze sport, bluze sport
cu mâneci scurte, bluze tubulare, bluze și șorturi
pentru sport, bluzițe de noapte, blănuri, blănuri
(îmbrăcăminte), bluzoane, body-uri (articole de
îmbrăcăminte), body-uri (lenjerie de corp), body-
uri din plasă, bolerouri, boxeri pentru băieți
(lenjerie intimă), bretele pentru bărbați, brâie
(îmbrăcăminte), burtiere (lenjerie de corp),
bustiere, bustiere sport, căciuli tip cagulă,
cămăși, camasi cu maneca lunga, cămăși care
se poartă fără cravată, cămăși cu guler fără
nasturi, cămăși cu mânecă scurtă, cămăși cu
nasturi, cămăși de costum, cămăși de noapte
japoneze (nemaki), cămăși de noapte pentru
femei, cămăși de tip hawaian cu nasturi în față,
cămăși din catifea reiată, cămăși din materiale
țesute, cămăși din tricot, cămăși hawaiene,
cămăși matlasate de uz sportiv, cămăși pentru
costum, cămăși pentru gravide, cape, capoate,
cardigane, centuri din materiale textile, chiloți,
cămăși rezistente la vânt, cămăși stil sport,
cămăși și furouri, căptușeli confecționate (piese
vestimentare), ciorapi, ciorapi 3/4, colanți,
ciorapi trei-sferturi, colanți cu bretele, colanți
pentru atletism, combinezoane (îmbrăcăminte),
confecții (îmbrăcăminte), compleuri de dormit,
corsete, corsete (lenjerie), costume, costume
bărbătești și taioare, costume de baie
(galanterie), costume de baie pentru bărbați,
costume de baie pentru bărbați și femei, costume
de baie pentru copii, costume de baie pentru
femei, costume de baie întregi, costume de
bebeluși, costume de damă, costume de dans,
costume de gală, costume de plajă, costume
de ploaie, costume de seară, costume din
piele, costume dintr-o singură piesă, costume
informale (casual), costume pentru bărbați,
cravate, curele (accesorii vestimentare), curele
din piele (îmbrăcăminte), egări (pantaloni),
eșarfe, flanele de lână, fulare (îmbrăcăminte),
fuste, fuste mini, fuste plisate, fuste-pantalon,
geci, geci cu mâneci, geci "bomber", geci de
puf, geci din piele, geci fără mâneci, ghete, glugi
(îmbrăcăminte), gulere, haine de casă, haine de
lucru, haine de iarnă, haine de ploaie, haine de
stradă, haine de stradă pentru băieți, haine de
stradă pentru bărbați, haine de stradă pentru
copii, haine de stradă pentru femei, haine de
stradă pentru fete, haine din denim (jachete,
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piele, rochii drepte, rochii lungi de seară, rochii
pentru femei, rochii pentru gravide, sacouri de
gală, salopete scurte, salopete scurte (articole
de îmbrăcăminte), salopetă de copii, șaluri,
șaluri de ocazie, sarafane, sarafane (rochii),
seturi de bluză și jachetă, seturi de maiouri și
șorturi (articole vestimentare), slipuri de baie,
smochinguri, șaluri și eșarfe de cap, șalvari,
șorturi, șorturi de baie, șorturi pentru sport,
șorțuri (îmbrăcăminte), șosete, șosete cu deget,
șosete cu talpă, șosete care absorb transpirația,
șosete de lână, șosete impermeabile, șosete
pentru bărbați, șosete pentru sport, șosete peste
genunchi, șosete și ciorapi, sutiene fără bretele,
sutiene și brasiere, taioare, topuri (articole
vestimentare), topuri (cămăși fără mâneci),
topuri cu spatele gol, trenciuri, trening (pantaloni
de), treninguri (pentru sport), treninguri de
nailon și bumbac, tricotaje, tricouri, ținute de
seară, ținută stil casual, tricouri cu mânecă
scurtă, tricouri de tenis, tricouri imprimate,
tricouri pentru fotbal, tricouri polo, tricouri
sportive fără mâneci, tunici, trusouri (articole de
îmbrăcăminte), uniforme, uniforme profesionale,
veste, veste de piele, veste matlasate, papuci de
baie, sandale de baie, balerini (încălțăminte de
damă), balerini (încălțăminte), bascheți, cizme,
cizme cu șireturi, cizme de damă, cizme de
iarnă, cizme de ploaie, cizme impermeabile,
espadrile, galoși, ghete pentru bebeluși,
ghete pentru munte, ghete sport, încălțăminte
(cu excepția articolelor de încălțăminte
ortopedice), încălțăminte cu închidere cu arici,
încălțăminte de lucru, încălțăminte de plajă,
încălțăminte de plajă și sandale, încălțăminte
de fotbal, mocasini, încălțăminte de stradă,
încălțăminte impermeabilă, încălțăminte pentru
apă, încălțăminte pentru bărbați, încălțăminte
pentru bebeluși, încălțăminte pentru bărbați și
femei, încălțăminte pentru copii, încălțăminte
pentru femei, încălțăminte sport cu talpă
ortopedică, pantofi cu platformă, pantofi cu
talpă joasă, pantofi cu toc înalt, pantofi cu
tocuri mascate, pantofi de alergat, pantofi de
pânză, pantofi de ocazie, pantofi de stradă,
pantofi din piele, pantofi fără șireturi, papuci de
casă, papuci de casă din plastic, papuci din
piele, papuci fără călcâi, saboți (încălțăminte),
sandale, sandale bărbătești, sandale cu șiret
între degete, sandale de damă, sandale pentru
bebeluși, sandale tip sabot, sneakers, șlapi,
teniși, șosete joase pentru încălțăminte, articole
cu cozoroace care servesc la acoperirea capului,
articole de purtat pe cap pentru copii, articole
din piele care servesc la acoperirea capului,
articole termice pentru acoperirea capului,
bentițe antitranspirante pentru cap, bentițe cu

protecții pentru urechi (îmbrăcăminte), bentițe
pentru cap, berete, berete din lână, bonete,
bonete de noapte, băști, căciuli cu ciucuri, căciuli
cu nod, căciuli de blană artificială, carcase
de pălării, cozorocuri, fesuri, eșarfă tubulară,
jobene, pălării clopot, pălării cu borul mare,
pălării de modă, pălării de plajă, pălării de ploaie,
pălării de soare, pălării din blană, pălării din
lână, pălării mici, pălării pentru femei, pălărioare
de soare, sepci cu cozoroc, șepci (articole
de îmbrăcăminte), turbane, viziere (articole de
îmbrăcăminte), viziere (șepci), șepci sportive,
șepci și căciuli pentru sport.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul, servicii
de vânzare cu ridicata si servicii de
vânzare online în legătură cu: articole
de îmbrăcăminte brodate, articole de
îmbrăcăminte confecționate din blană, articole
de îmbrăcăminte din imitație de piele, articole de
îmbrăcăminte din piele, articole de îmbrăcăminte
modelatoare, articole de îmbrăcăminte pentru
băieți, articole de îmbrăcăminte pentru
copii mici, articole de îmbrăcăminte pentru
domnișoare de onoare, articole de îmbrăcăminte
pentru petrecerea timpului liber, articole
de îmbrăcăminte pentru protejarea hainelor,
articole de îmbrăcăminte pentru sport, articole
de îmbrăcăminte pentru tenis, articole de
îmbrăcăminte termice, articole de îmbrăcăminte
cu protecție solară, articole de îmbrăcăminte
de ocazie, articole de îmbrăcăminte din catifea,
articole de îmbrăcăminte din cașmir, articole
de îmbrăcăminte din mătase, articole de
îmbrăcăminte pentru dans, articole purtate în
jurul gâtului, ascoturi (cravate), halate de baie,
bandane, baticuri, batiste de buzunar, bentițe de
gât (părți de articole de îmbrăcăminte), bentițe de
protecție pentru urechi, bermude, bikini, blazere,
blugi, bluze, bluze cu glugă, bluze cu guler pe
gât, bluze cu guler înalt, bluze de antrenament,
bluze de corp, bluze de trening, bluze pentru
gravide, bluze scurte, bluze sport, bluze sport
cu mâneci scurte, bluze tubulare, bluze și șorturi
pentru sport, bluzițe de noapte, blănuri, blănuri
(îmbrăcăminte), bluzoane, body-uri (articole de
îmbrăcăminte), body-uri (lenjerie de corp), body-
uri din plasă, bolerouri, boxeri pentru băieți
(lenjerie intimă), bretele pentru bărbați, brâie
(îmbrăcăminte), burtiere (lenjerie de corp),
bustiere, bustiere sport, căciuli tip cagulă,
cămăși, camasi cu maneca lunga, cămăși care
se poartă fără cravată, cămăși cu guler fără
nasturi, cămăși cu mânecă scurtă, cămăși cu
nasturi, cămăși de costum, cămăși de noapte
japoneze (nemaki), cămăși de noapte pentru
femei, cămăși de tip hawaian cu nasturi în față,
cămăși din catifea reiată, cămăși din materiale
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mantouri, pantaloni și veste pentru femei și
bărbați, jachete sport, jeanși denim, lenjerie
de corp, lenjerie de corp termică, lenjerie
de damă, lenjerie intimă de damă, lenjerie
intimă pentru bărbați, lenjerie intimă pentru
modelarea corpului, maiouri, maiouri cu mânecă
lungă, maiouri sportive, mantii de blană,
manșete (îmbrăcăminte), mănuși de iarnă,
mănuși fără degete (îmbrăcăminte), mânuși
pentru condus, mănuși lungi fără deget,
mănuși tricotate, măști pentru dormit, măști
pentru ochi, neglijeuri, paltoane, pantalonași
pentru bebeluși, pantalonași tiviți cu volănașe,
pantaloni bufanți până la genunchi, pantaloni
cargo, pantaloni colanți, pantaloni colanți pentru
gravide, pantaloni de antrenament, pantaloni
de corp, pantaloni de ocazie, pantaloni de
pijama, pantaloni de relaxare, pantaloni de
sport, pantaloni de trening, pantaloni din piele,
pantaloni foarte scurți, pantaloni largi, pantaloni
impermeabili, pantaloni mulați, pantaloni pentru
copii, pantaloni pentru gravide, pantaloni scurți,
pantaloni scurți (articole de îmbrăcăminte),
pantaloni scurți pentru box, pantaloni scurți
pentru gravide, pantaloni sport, papioane,
pardesie scurte, pardesiuri, pelerine, pelerine
damă, pijamale, pijamale pentru fetițe, pijamale
pentru gravide, pulovere, ponchouri, pulovere cu
glugă, pulovere cu guler pe gât, pulovere cu guler
rotund, pulovere cu guler înalt, pulovere cu gât în
formă de v, pulovere cu mânecă lungă, pulovere
fără mâneci, pulovere tip polo, redingote, rochii
de bal, rochii din imitație de piele, rochii din
piele, rochii drepte, rochii lungi de seară, rochii
pentru femei, rochii pentru gravide, sacouri de
gală, salopete scurte, salopete scurte (articole
de îmbrăcăminte), salopetă de copii, șaluri,
șaluri de ocazie, sarafane, sarafane (rochii),
seturi de bluză și jachetă, seturi de maiouri și
șorturi (articole vestimentare), slipuri de baie,
smochinguri, șaluri și eșarfe de cap, șalvari,
șorturi, șorturi de baie, șorturi pentru sport,
șorțuri (îmbrăcăminte), șosete, șosete cu deget,
șosete cu talpă, șosete care absorb transpirația,
șosete de lână, șosete impermeabile, șosete
pentru bărbați, șosete pentru sport, șosete peste
genunchi, șosete și ciorapi, sutiene fără bretele,
sutiene și brasiere, taioare, topuri (articole
vestimentare), topuri (cămăși fără mâneci),
topuri cu spatele gol, trenciuri, trening (pantaloni
de), treninguri (pentru sport), treninguri de
nailon și bumbac, tricotaje, tricouri, ținute de
seară, ținută stil casual, tricouri cu mânecă
scurtă, tricouri de tenis, tricouri imprimate,
tricouri pentru fotbal, tricouri polo, tricouri
sportive fără mâneci, tunici, trusouri (articole de
îmbrăcăminte), uniforme, uniforme profesionale,

țesute, cămăși din tricot, cămăși hawaiene,
cămăși matlasate de uz sportiv, cămăși pentru
costum, cămăși pentru gravide, cape, capoate,
cardigane, centuri din materiale textile, chiloți,
cămăși rezistente la vânt, cămăși stil sport,
cămăși și furouri, căptușeli confecționate (piese
vestimentare), ciorapi, ciorapi 3/4, colanți,
ciorapi trei-sferturi, colanți cu bretele, colanți
pentru atletism, combinezoane (îmbrăcăminte),
confecții (îmbrăcăminte), compleuri de dormit,
corsete, corsete (lenjerie), costume, costume
bărbătești și taioare, costume de baie
(galanterie), costume de baie pentru bărbați,
costume de baie pentru bărbați și femei, costume
de baie pentru copii, costume de baie pentru
femei, costume de baie întregi, costume de
bebeluși, costume de damă, costume de dans,
costume de gală, costume de plajă, costume
de ploaie, costume de seară, costume din
piele, costume dintr-o singură piesă, costume
informale (casual), costume pentru bărbați,
cravate, curele (accesorii vestimentare), curele
din piele (îmbrăcăminte), egări (pantaloni),
eșarfe, flanele de lână, fulare (îmbrăcăminte),
fuste, fuste mini, fuste plisate, fuste-pantalon,
geci, geci cu mâneci, geci "bomber", geci de
puf, geci din piele, geci fără mâneci, ghete, glugi
(îmbrăcăminte), gulere, haine de casă, haine de
lucru, haine de iarnă, haine de ploaie, haine de
stradă, haine de stradă pentru băieți, haine de
stradă pentru bărbați, haine de stradă pentru
copii, haine de stradă pentru femei, haine de
stradă pentru fete, haine din denim (jachete,
pardesie etc.), haine din lână, haine pentru
copii, haine tip parka, haine și jachete de blană,
halate, halate de casă, halate de plajă, halate
de laborator, halate pentru asistente medicale,
helănci, hanorace cu glugă, îmbrăcăminte de
noapte, îmbrăcăminte din denim, îmbrăcăminte
din in, îmbrăcăminte din lână, îmbrăcăminte
din latex, îmbrăcăminte formală de seară,
îmbrăcăminte impermeabilă pentru activități în
aer liber, îmbrăcăminte pentru bărbați, femei și
copii, îmbrăcăminte pentru femei, impermeabile
(articole de îmbrăcăminte), jachete, jachete care
sunt articole de îmbrăcăminte sport, jachete
casual, jachete cu două fețe, jachete cămașă,
jachete de seară, îmbrăcăminte pentru fete,
îmbrăcăminte pentru gravide, îmbrăcăminte
pentru nou născuți, îmbrăcăminte țesută,
îmbrăcăminte cu protecția contra vântului,
jachete (îmbrăcăminte), jachete de trening,
jachete din bumbac, jachete din denim,
jachete din polar, jachete din tricot, jachete
groase, jachete impermeabile, jachete lungi,
jachete pentru bărbați, jachete pentru femei,
jachete scurte, groase, de iarnă, jachete,
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veste, veste de piele, veste matlasate, papuci de
baie, sandale de baie, balerini (încălțăminte de
damă), balerini (încălțăminte), bascheți, cizme,
cizme cu șireturi, cizme de damă, cizme de
iarnă, cizme de ploaie, cizme impermeabile,
espadrile, galoși, ghete pentru bebeluși,
ghete pentru munte, ghete sport, încălțăminte
(cu excepția articolelor de încălțăminte
ortopedice), încălțăminte cu închidere cu arici,
încălțăminte de lucru, încălțăminte de plajă,
încălțăminte de plajă și sandale, încălțăminte
de fotbal, mocasini, încălțăminte de stradă,
încălțăminte impermeabilă, încălțăminte pentru
apă, încălțăminte pentru bărbați, încălțăminte
pentru bebeluși, încălțăminte pentru bărbați și
femei, încălțăminte pentru copii, încălțăminte
pentru femei, încălțăminte sport cu talpă
ortopedică, pantofi cu platformă, pantofi cu
talpă joasă, pantofi cu toc înalt, pantofi cu
tocuri mascate, pantofi de alergat, pantofi de
pânză, pantofi de ocazie, pantofi de stradă,
pantofi din piele, pantofi fără șireturi, papuci de
casă, papuci de casă din plastic, papuci din
piele, papuci fără călcâi, saboți (încălțăminte),
sandale, sandale bărbătești, sandale cu șiret
între degete, sandale de damă, sandale pentru
bebeluși, sandale tip sabot, sneakers, șlapi,
teniși, șosete joase pentru încălțăminte, articole
cu cozoroace care servesc la acoperirea capului,
articole de purtat pe cap pentru copii, articole
din piele care servesc la acoperirea capului,
articole termice pentru acoperirea capului,
bentițe antitranspirante pentru cap, bentițe cu
protecții pentru urechi (îmbrăcăminte), bentițe
pentru cap, berete, berete din lână, bonete,
bonete de noapte, băști, căciuli cu ciucuri, căciuli
cu nod, căciuli de blană artificială, carcase
de pălării, cozorocuri, fesuri, eșarfă tubulară,
jobene, pălării clopot, pălării cu borul mare,
pălării de modă, pălării de plajă, pălării de ploaie,
pălării de soare, pălării din blană, pălării din
lână, pălării mici, pălării pentru femei, pălărioare
de soare, sepci cu cozoroc, șepci (articole
de îmbrăcăminte), turbane, viziere (articole de
îmbrăcăminte), viziere (șepci), șepci sportive,
șepci și căciuli pentru sport.

───────

(210) M 2021 09200
(151) 24/12/2021
(732) LEONARD MARINEL TRANDAFIR,

STR. MR. GHEORGHE SONTU ,
NR.18E, JUDEȚ GALAȚI, TECUCI,
GALAȚI, ROMANIA

(740) APOSTOL SALOMIA, STR.
REGIMENT 11 SIRET, NR. 15, BL.E4 ,
AP.54, JUDEȚ GALAȚI, GALATI,
GALAȚI, ROMANIA

(540)

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

35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, afișare de anunțuri publicitare pentru
pentru terți, furnizare de campanii de marketing,
compilare de anunțuri publicitare, compilare
de anunțuri publicitare pentru a fi utilizate ca
pagini web pe internet, compilare de anunțuri
publicitare pentru utilizare pe internet, difuzarea
de date privind publicitatea, organizare și
realizare de evenimente publicitare, organizare
și realizare de evenimente promoționale,
organizarea de publicitate, producție de clipuri
publicitare pentru radio, producție de înregistrări
audio în scopuri de marketing, producție de
înregistrări audio în scopuri publicitare, producție
de înregistrări de sunet în scopuri publicitare,
producție de înregistrări video în scopuri
publicitare, producție de înregistrări video în
scopuri de marketing, productie de publicitate
televizata si radiofonica, promovare de concerte
muzicale, promovare (publicitate) de concerte,
promovare de evenimente speciale, publicitate,
publicitate on-line într-o rețea informatizată,
publicitate online, publicitate online printr-o
rețea informatizată de comunicații, publicitate,
inclusiv publicitatea online în rețele informatice,
publicitate prin transmisia de publicitate online
pentru terți prin rețele de comunicații electronice,
publicitate radio și de televiziune, publicitate
și reclamă, publicitate și marketing, servicii de
promovare, servicii de publicitate, servicii de
promovare și publicitate.
41. Organizarea de spectacole în scopuri
culturale, organizarea de spectacole (servicii
de impresariat), administrare (organizare) de
servicii de divertisment, compunere de muzică
pentru terți, divertisment, divertisment difuzat

Formatia ONYX Tecuci 
Solist Trandafir 
Leonard Marinel
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prin televiziune prin rețele ip, divertisment
difuzat într-o rețea globală de comunicații,
divertisment furnizat prin sisteme de videotext,
divertisment interactiv on-line, divertisment
muzical, divertisment on-line, divertisment pe
internet, furnizare de muzică în format digital
de pe internet, organizare de concursuri
muzicale, organizare de divertisment pentru
nunți, organizare de evenimente muzicale,
organizare de evenimente pentru divertisment,
organizare de festivaluri, organizare de
petreceri, organizare de spectacole, organizare
și prezentare de spectacole, servicii de
compoziții muzicale, servicii de divertisment,
servicii de divertisment furnizate de soliști,
servicii de divertisment pentru marele public,
servicii de divertisment prestate de cântăreți,
servicii de divertisment oferite de muzicieni,
servicii de divertisment prestate de formații
muzicale, servicii de divertisment sub formă
de înregistrări muzicale, servicii de divertisment
prestate de artiștii interpreți.

───────

(210) M 2021 09212
(151) 27/12/2021
(732) TAYYAR INVESTMENT FINANSAL

YÖNETIM A.Ș., ORGANIZE
SANAYI BÖLGESI 5 CADDE NO.
18, MERKEZ KARAMAN, TURCIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR.
MIHAI VELICIU, NR. 21, APT. 1,
JUDETUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

(540)

Europie

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

30. Cafea, cacao, cafea sau băuturi pe bază
de cacao, băuturi pe bază de ciocolată, paste,
găluște umplute din aluat, tăiței, produse de
patiserie și panificație pe bază de făină, deserturi
pe bază de făină și ciocolată, pâine, simit
(covrig turcesc în forma de inel acoperit cu
semințe de susan), poğaça (covrig turcesc),
pita, sandwich-uri, katmer (patiserie turcească),
plăcinte, torturi, baklava (desert turcesc pe bază
de aluat acoperit cu sirop), kadayif (desert
turcesc pe bază de aluat), deserturi pe bază de
aluat acoperit cu sirop, budinci, cremă, kazandibi
(budincă turcească), budincă de orez, keşkül
(budincă turcească), miere, clei de albine pentru
consum uman, propolis pentru uz alimentar,
condimente pentru alimente, vanilie (aromă
de -), condimente, sosuri (condimente), sos
de roșii, drojdie, praf de copt, făină, griș,
amidon pentru alimente, zahăr, cub de zahăr,
zahăr pudră, ceai, ceai cu gheață, produse de
cofetărie, ciocolată, biscuiți, napolitane, gumă de
mestecat, înghețată, gheață comestibilă, sare,
gustări pe bază de cereale, popcorn, boabe
de ovăz presate, fulgi de porumb, cereale de
mic dejun, grâu prelucrat pentru consum uman,
orz presat pentru consum uman, ovăz prelucrat
pentru consum uman, secară prelucrată pentru
consum uman, orez, melasă pentru alimente.
35. Strângerea la un loc, în folosul terţilor,
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, de o varietate de bunuri respectiv:
cafea, cacao, cafea sau băuturi pe bază de
cacao, băuturi pe bază de ciocolată, paste,
găluște umplute, tăiței, produse de patiserie
și panificație pe bază de făină, deserturi
pe bază de făină și ciocolată, pâine, simit
(covrig turcesc în forma de inel acoperit cu
semințe de susan), poğaça (covrig turcesc),
pita, sandwich-uri, katmer (patiserie turcească),
plăcinte, torturi, baklava (desert turcesc pe bază
de aluat acoperit cu sirop), kadayif (desert
turcesc pe bază de aluat), deserturi pe bază
de aluat acoperit cu sirop, budinci, cremă,
kazandibi (budincă turcească), budincă de orez,
keşkül (budincă turcească), miere, clei de
albine pentru consum uman, propolis pentru uz
alimentar, condimente pentru alimente, aromă
de vanilie, condimente, sosuri (condimente),
sos de roșii, drojdie, praf de copt, făină, griș,
amidon pentru alimente, zahăr, cub de zahăr,
zahăr pudră, ceai, ceai cu gheață, produse de
cofetărie, ciocolată, biscuiți, napolitane, gumă de
mestecat, înghețată, gheață comestibilă, sare,
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gustări pe bază de cereale, popcorn, boabe
de ovăz presate, fulgi de porumb, cereale de
mic dejun, grâu prelucrat pentru consum uman,
orz presat pentru consum uman, ovăz prelucrat
pentru consum uman, secară prelucrată pentru
consum uman, orez, melasă pentru alimente
(exceptând transportul lor).

───────

(210) M 2021 09216
(151) 27/12/2021
(732) TAYYAR INVESTMENT FINANSAL

YÖNETIM A.Ș., ORGANIZE
SANAYI BÖLGESI 5 CADDE NO.
18, MERKEZ KARAMAN, TURCIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR.
MIHAI VELICIU, NR. 21, APT. 1,
JUDERTUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

(540)

EuroBun

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

30. Cafea, cacao, cafea sau băuturi pe bază
de cacao, băuturi pe bază de ciocolată, paste,
găluște umplute din aluat, tăiței, produse de
patiserie și panificație pe bază de făină, deserturi
pe bază de făină și ciocolată, pâine, simit
(covrig turcesc în forma de inel acoperit cu
semințe de susan), poğaça (covrig turcesc),
pita, sandwich-uri, katmer (patiserie turcească),
plăcinte, torturi, baklava (desert turcesc pe bază

de aluat acoperit cu sirop), kadayif (desert
turcesc pe bază de aluat), deserturi pe bază
de aluat acoperit cu sirop, budinci, cremă,
kazandibi (budincă turcească), budincă de orez,
keşkül (budincă turcească), miere, clei de
albine pentru consum uman, propolis pentru uz
alimentar, condimente pentru alimente, aromă
de vanilie, condimente, sosuri (condimente),
sos de roșii, drojdie, praf de copt, făină, griș,
amidon pentru alimente, zahăr, cub de zahăr,
zahăr pudră, ceai, ceai cu gheață, produse de
cofetărie, ciocolată, biscuiți, napolitane, gumă de
mestecat, înghețată, gheață comestibilă, sare,
gustări pe bază de cereale, popcorn, boabe
de ovăz presate, fulgi de porumb, cereale de
mic dejun, grâu prelucrat pentru consum uman,
orz presat pentru consum uman, ovăz prelucrat
pentru consum uman, secară prelucrată pentru
consum uman, orez, melasă pentru alimente.
35. Strângerea la un loc, în folosul terţilor,
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, de o varietate de bunuri respectiv:
cafea, cacao, cafea sau băuturi pe bază de
cacao, băuturi pe bază de ciocolată, paste,
găluște umplute, tăiței, produse de patiserie
și panificație pe bază de făină, deserturi
pe bază de făină și ciocolată, pâine, simit
(covrig turcesc în forma de inel acoperit cu
semințe de susan), poğaça (covrig turcesc),
pita, sandwich-uri, katmer (patiserie turcească),
plăcinte, torturi, baklava (desert turcesc pe bază
de aluat acoperit cu sirop), kadayif (desert
turcesc pe bază de aluat), deserturi pe bază
de aluat acoperit cu sirop, budinci, cremă,
kazandibi (budincă turcească), budincă de orez,
keşkül (budincă turcească), miere, clei de
albine pentru consum uman, propolis pentru uz
alimentar, condimente pentru alimente, aromă
de vanilie, condimente, sosuri (condimente),
sos de roșii, drojdie, praf de copt, făină, griș,
amidon pentru alimente, zahăr, cub de zahăr,
zahăr pudră, ceai, ceai cu gheață, produse de
cofetărie, ciocolată, biscuiți, napolitane, gumă de
mestecat, înghețată, gheață comestibilă, sare,
gustări pe bază de cereale, popcorn, boabe
de ovăz presate, fulgi de porumb, cereale de
mic dejun, grâu prelucrat pentru consum uman,
orz presat pentru consum uman, ovăz prelucrat
pentru consum uman, secară prelucrată pentru
consum uman, orez, melasă pentru alimente
exceptand transportul lor.

───────
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(210) M 2021 09233
(151) 28/12/2021
(732) IULIUS MANAGEMENT CENTER

SRL, STR. PALAS NR. 7A,
CLĂDIREA A1, ETAJ 2, BIROUL
A.B-8, JUD. IAŞI, IAŞI, IAȘI,
ROMANIA

(740) PROTECTMARK SRL, STR. ŢUŢEA
PETRE NR. 5, BL. 909, TR. 1, ET.
3, AP. 11, CAM. 3, JUD. IAŞI, IAŞI,
700730, IAȘI, ROMANIA

(540)

TATAMI
În conformitate cu prevederile art. 22 din Legea nr.
84/1998, republicată, conform adresei înregistrată

cu nr. OSIM 1013868 din data 16.05.2022,
solicitantul nu revendică un drept exclusiv asupra

denumirii: TATAMI pentru serviciile: instruirea
în artele marțiale aikido; pregătire în judo.

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.11.07; 26.11.08

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

9. Ochelari 3D, abace, accelerometre,
acumulatori, electrici, hidrometre pentru acid,
acidimetre pentru baterii, alarme acustice/
alarme sonore, cabluri acustice, cuplaje
acustice, actinometre, adaptoare electrice,
maşini de adunat, antene, aerometre,
aparate de analiză a aerului, sonerii de
alarmă, electrice, alarme, alcoolmetre, alidade,
altimetre, ampermetre, amplificatoare, tuburi de
amplificare/supape de amplificare, anemometre,
(film de) desene animate, baterii anodice/baterii
de înaltă tensiune, anozi, roboţi telefonici,
ochelari anti-orbire, dispozitive anti-interferenţă
(electricitate), sisteme de avertizare anti-furt,
anticatozi, apertometre (optică), corpuri de
iluminat (electricitate), mănuşi din azbest pentru
protecţia împotriva accidentelor, îmbrăcăminte
din azbest pentru protecţia împotriva incendiilor,
ecrane de protecţie din azbest pentru pompieri,
aparate şi instrumente pentru astronomie,
receptoare audio şi video, interfeţe audio,
mixere audio, aparatură didactică audiovizuală,

bancomate (ATM), instrumente de azimut,
monitoare pentru bebeluşi, cântare pentru
bebeluşi, genţi adaptate pentru laptopuri,
cântare (balanţe romane)/balanţe (bascule
romane), dispozitive de echilibrare, cititoare
de coduri de bare, barometre, cântare
de baie, baterii, electrice, pentru vehicule/
acumulatoare, electrice, pentru vehicule, baterii
de aprindere, baterii, electrice, baterii pentru
ţigările electronice, recipiente pentru baterii/
recipiente pentru acumulatoare, cutii pentru
baterii/cutii pentru acumulatoare, încărcătoare
de baterii, balize, luminoase, sonerii (dispozitive
de avertizare), betatroane, binocluri, biocipuri,
cutii negre (înregistratoare de date), aparate
de copii heliografice, instrumente de control
pentru boilere, cutii de branşament (electricitate),
aparate pentru respiraţie subacvatică, aparate
pentru respiraţie, cu excepţia celor pentru
respiraţia artificială, veste anti-glonţ, lacăte
electronice, îmbracăminte anti-glonţ, sirene,
dulapuri pentru difuzoare, cabluri, electrice,
maşini de calculat, inele de calibrare,
calibre, calorimetre, camere video, aparate
de fotografiat (fotografie), tuburi capilare, rigle
gradate pentru tâmplari, suporturi pentru plăcuţe
negre (fotografie), carcase special realizate
pentru aparate şi instrumente de fotografiat,
carcase pentru telefoanele inteligente, case
de marcat, casetofoane, catozi, aparate
catodice anti-coroziune, întrerupătoare cu celulă
(electricitate)/reductoare (electricitate), şnururi
pentru telefonul mobil, aparate de centrare
pentru diapozitivele fotografice, aparate pentru
schimbarea acelor de pick-up, încărcătoare
pentru acumulatoare electrice, încărcătoare
pentru ţigările electronice, staţii de încărcare
pentru vehiculele electrice, instrumente
pentru verificarea francării/instrumente pentru
verificarea timbrării corespondenţei, aparate şi
instrumente folosite în chimie, chipuri (circuite
integrate), bobine inductante (impedanţă),
aparate de cromatografie pentru utilizare
în laboratoare, cronografe (aparate de
înregistrare a timpului), camere cinematografice,
filme cinematografice, expuse, închizători
de circuit, întrerupătoare de circuit, rigle
de calcul circulare, aparate de curăţare
pentru discurile de pick-up/aparate de
curăţare pentru discurile de vinil, lentile de
apropiere, îmbrăcăminte de protecţie împotriva
accidentelor, iradierii şi incendiilor, îmbrăcăminte
de protecţie împotriva incendiilor/articole
de îmbrăcăminte pentru protecţia împotriva
incendiilor, îmbrăcăminte special concepută
pentru laboratoare, cabluri coaxiale, bobine,
electrice, mecanisme pentru aparatele acţionate
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cu fise, mecanisme pentru televizoarele
acţionate cu fise, colectoare, electrice,
aparate electrice pentru comutare, comutatoare,
compact-discuri (audio-video), compact-discuri
(memorie numai pentru citire), compact-disc
playere, comparatoare, compasuri de măsurare,
dispozitive de memorie pentru calculatoare,
programe de calculator, înregistrate, tastaturi
pentru calculatoare, programe de operare pe
calculator, înregistrate, dispozitive periferice
pentru calculator, componente software pentru
calculator, înregistrate, programe de calculator,
descărcabile, software pentru jocuri pe
calculator, stocate, aplicaţii software pentru
calculator, descărcabile, componente hardware
pentru calculator, platforme software de
calculator, înregistrate sau descărcabile,
software de calculator pentru economizor
de ecran, înregistrat sau descărcabil,
calculatoare, consensatoare (capacitoare)/
capacitoare, conductoare, electrice, brăţări
inteligente (instrumente de măsurare), conexiuni
pentru liniile electrice, conectori (electricitate),
lentile de contact, contacte, electrice, containere
pentru lamele de microscop, containere pentru
lentilele de contact, panouri de comandă
(electricitate), conectori, electrici, sârmă de
cupru, izolată, telefoane fără fir, lentile de
corectare (optică), instrumente cosmografice,
mecanisme pentru dispozitivele contraacţionate,
detectoare de fise contrafăcute, contoare/
aparate de măsură, cuploare (echipament
de procesare a datelor), cuploare, electrice/
conexiuni, electrice, capace pentru ieşirile
electrice, huse pentru telefoanele inteligente,
huse pentru asistenţii personali digitali (APD),
huse pentru calculatoarele tablet, manechine
utilizate la testele de impact, creuzete
(laborator)/cupele (laborator), redresoare de
curent, ciclotroane, lămpi pentru camere obscure
(fotografie), camere obscure (fotografie),
aparate de procesare a datelor, camere
de decompresie, magneţi decorativi, aparate
de demagnetizare pentru benzile magnetice,
densimetre, densitometre, detectoare de
metal pentru scopuri industriale sau militare,
detectoare, aparate de diagnosticare, nu
cele pentru scopuri medicale, diafragme
(acoustică), diafragme pentru aparate ştiinţifice,
diafragme (fotografie), maşini de dictare dictating
machines, aparate de difracţie (microscopie),
rame foto digitale, semne digitale, staţii
meteorologice digitale, asistenţi personali
digitali (APD), busole, tuburi de evacuare,
electrice, altele decât cele pentru iluminat/
tuburi electrice de evacuare, altele decât
cele pentru iluminat, unităţi de disc pentru

calculatoare, discuri, magnetice, aparate pentru
măsurarea distanţei, aparate de înregistrare a
distanţei/aparate pentru înregistrarea distanţei,
aparate de distilare pentru scopuri ştiinţifice,
cutii de distribuţie (electricitate), panouri de
distribuţie (electricitate), console de distribuţie
(electricitate), măşti pentru scufundare, costume
de scufundare, cipuri adn, fluiere pentru câini,
sonerii electrice pentru uşi, dozatoare/dozimetre,
tonuri de apel descărcabile pentru telefoanele
mobile, fişiere de muzică descărcabile, fişiere
de imagini descărcabile, grafice descărcabile
pentru telefoanele mobile, uscătoare pentru
fotografii/stative pentru fotografii, instrumente
de măsurat pentru croitorie, stative de
uscare (fotografie), aparate de uscare pentru
tipăriturile fotografice, conducte (electricitate),
dvd playere, dinamometre, dopuri de urechi
pentru scufundători, aparate pentru editarea
filmelor cinematografice, ceasornice cu nisip
(clepsidre), dispozitive pentru iluminarea ouălor,
tuburi de protecţie pentru cablurile de
electricitate, materiale pentru reţelele electrice
(fire de sârmă, cabluri), şine electrificate
pentru montarea spoturilor, garduri electrificate,
aparate electrodinamice pentru comanda de la
distanţă a macazurilor, aparate electrodinamice
pentru transmiterea la distanţă a semnalelor,
electrolizoare, bobine electromagnetice, pixuri
electronice (unităţi de afişare vizuală),
agende electronice, traducătoare electronice de
buzunar, etichete electronice pentru produse,
panouri informative cu afişaj electronic, publicaţii
electronice, descărcabile, cititoare de cărţi
electronice, zgărzi electronice pentru dresarea
animalelor, sisteme electronice de control
al accesului pentru uşile cu interblocare,
unităţi de efecte electrice şi electronice
pentru instrumentele muzicale, table electronice
interactive, tag-uri de proximitate electronice
ca aparate de control de la distanţă,
partituri muzicale electronice, descărcabile,
afişaje numerice electronice, carduri magnetice
codate, brăţări de identificare codate, magnetice,
cartele codate, aparate de mărit (fotografie),
epidiascoape, egalizatoare (aparate audio),
ergometre, exponometre (contoare de expunere
la lumină), oculare, instrumente care conţin
oculare, ochelari de protecţie, facsimile, aparate
pentru fermentare (aparate de laborator),
cabluri cu fibră optică, aparate pentru tăierea
filmelor, filme, expuse, filtre pentru măştile
respiratorii, filtre pentru utilizare în fotografie,
filtre pentru razele ultraviolete, pentru fotografie,
măsurătoare pentru inele, extinctoare de
incendiu, alarme de incendiu, bătătoare de
stins incendiile, scări de incendiu, duze
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pentru furtunurile de stins incendiile, maşini
de stins incendiile, pompe de incendiu,
şalupe de stins incendiile, pături ignifuge,
furtun de incendiu, dispozitive de stingere
a incendiilor, becuri pentru bliţ (fotografie),
avertizoare luminoase (semnale luminoase),
bliţuri (fotografie), dischete, debitmetre, ecrane
fluorescente, semnale de ceaţă, neexplozive,
aparate de analiză a alimentelor, cadre
pentru transparenţă fotografică, frecvenţmetre,
cuptoare pentru utilizare în laboratoare/etuve
pentru utilizare în laboratoare, mobilier special
conceput pentru laboratoare, fire fuzibile,
siguranţe, cristale de galenă (detectoare), celule
galvanice, baterii galvanice, galvanometre,
instrumente pentru testarea gazelor, indicatoare
de combustibil/contoare de benzină, gazometre
(instrumente de măsurare), aparate de
măsurare, aparate de satinare pentru tipăriturile
fotografice, centuri cu greutăţi pentru scafandri,
căști pentru comunicare la distanță, senzori
de parcare pentru vehicule, imprimante
de bilete, chingi tip ham ajutătoare la
ridicat greutăți, dispozitive de semnalizare
pentru mânat vitele, videoproiectoare, chei
criptografice descărcabile pentru primit și
cheltuit criptomonede, portofele electronice
descărcabile, terminale pentru carduri de credit,
paşapoarte biometrice/paşapoarte electronice,
cărţi de identitate biometrice, sisteme de
poziţionare globală (GPS), mănuşi de protecţie
împotriva accidentelor, mănuşi pentru scafandri,
mănuşi de protecţie împotriva razelor X de uz
industrial, ochelari de protecţie pentru sporturi,
grilaje pentru baterii, dicţionare electronice
portabile, kituri hands-free (mâini libere) pentru
telefoane, casete pentru curăţarea capului
(de înregistrare), căşti de protecţie pentru
sporturi, căşti de radio, aparate pentru reglarea
căldurii, aparate heliografice, dispozitive de
marcare a tivului, aparate de înaltă frecvenţă,
suporturi pentru bobine electrice, holograme,
difuzoare sirenă, roboţi umanoizi cu inteligenţă
artificială, hidrometre, higrometre, fire de
identificare pentru cablurile electrice, mantale
de identificare pentru cablurile electrice, carduri
de identitate, magnetice, dispozitive de pornire,
electrice, pentru pornirea de la distanţă/
dispozitive electrice pentru pornirea de la
distanţă, incubatoare pentru culturile bacteriene,
indicatoare automate pentru presiune joasă în
anvelope, inductoare (electricitate), detectoare
cu infraroşu, circuite integrate, carduri cu circuite
integrate (carduri inteligente)/carduri inteligente
(carduri cu circuite integrate), terminale
interactive cu ecran tactil, dispozitive de
intercomunicare, interfeţe pentru calculatoare,

invertoare (electricitate), aparate de marcat
fiscale, aparate de ionizare, nu cele pentru
tratarea aerului sau apei, calibre (instrumente
de măsurare), manşe de comandă pentru
calculatoare, altele decât cele pentru jocurile
video, tonomate, muzicale/automate muzicale
acţionate de fise (tonomate), tonomate pentru
calculatoare, cutii de joncţiune (electricitate),
manşoane de joncţiune pentru cablurile
electrice, genunchiere pentru muncitori, tăvi
de laborator, centrifuge de laborator, roboţi de
laborator, lactodensimetre, lactometre, laptopuri,
lasere, nu cele pentru scopuri medicale, capace
pentru lentile, lentile pentru astrofotografie,
cântare pentru scrisori, mire de nivelare
(instrumente topografice)/stadii (instrumente
topografice), instrumente de nivelare, nivele
(instrumente pentru determinarea orizontalei),
aparate şi echipamente pentru salvarea vieţii,
colaci de salvare, veste de salvare, centuri de
salvare, plute de salvare, capsule de salvare
pentru dezastre naturale, regulatoare de lumină,
electrice, indicatoare electronice cu emisie de
lumină, diode cu emisie de lumină (LED),
balasturi pentru iluminat, paratrăsnete/eclatoare,
limitatoare (electricitate), încuietori, electrice,
lochuri (instrumente de măsurare), indicatoare
de pierdere electrică, difuzoare, lanterne magice,
casete magnetice, fire magnetice, suporturi
magnetice de date, codificatoare magnetice,
unităţi cu bandă magnetică pentru calculatoare,
aparate de rezonanţă magnetică (IRM), nu cele
pentru scopuri medicale, magneţi, lupe (optică),
compasuri/busole marine, sonde marine de
adâncime, trasatoare paralele (tâmplărie),
geamanduri de marcare, stâlpi pentru antenele
fără fir, instrumente matematice, măsuri, aparate
pentru măsurarea grosimii articolelor din piele,
aparate de măsurat, dispozitive de măsurat,
electrice, sticlărie gradată, instrumente de
măsurare, aparate pentru măsurarea grosimii
pielii, linguri pentru măsurare, megafoane,
carduri de memorie pentru aparatele de
jocuri video, nivele de mercur, baloane
meteorologice, instrumente meteorologice,
metronoame, şuruburi micrometrice pentru
instrumentele optice, micrometre/instrumente
de măsură, microfoane, microprocesoare,
microscoape, microtoame, contoare de distanţă
parcursă pentru vehicule/înregistratoare de
kilometraj pentru vehicule, oglinzi pentru
inspecţia muncii, oglinzi (optică), telefoane
mobile/celulare/telefoane celulare, modemuri,
maşini de numărat şi sortat bani, aparate de
monitorizare, altele decât cele pentru scopuri
medicale, monitoare (componente hardware
pentru calculatoare), monitoare (programe
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de calculator), mouse (periferice pentru
calculatoare), mouse pad-uri/suporturi pentru
mouse, protecţii dentare pentru sporturi, aparate
şi instrumente nautice, aparate de semnalizare
navală, sisteme de navigaţie pentru vehicule
(calculatoare de bord), instrumente de navigaţie,
ace pentru pick-upuri/ace de pick-up, ace
pentru busolele topografice, semne cu neon,
plase de protecţie împotriva accidentelor, cleme
pentru nas pentru scufundători şi înotători,
calculator tip notebook, obiective (lentile)
(optică), instrumente de observare, octante,
ohmmetre, lanterne optice/lămpi optice, lentile
optice, instrumente şi aparate optice, sticlă
optică, fibre optice (filamente conductoare de
lumină), condensatoare optice, cititoare optice
de caractere, suporturi optice de date, discuri
optice, oscilografe, aparate de transvazare
a oxigenului, ozonizatoare (ozonizoare),
contoare de parcare, acceleratoare de
particule, pedometre, vizoare (lupe) pentru
uşi, periscoape, cutii petri, discuri de pick-
up/discuri de înregistrare audio, fotocopiatoare
(fotografice, electrostatice, termice), fotometre,
aparate de fototelegrafie, celule fotovoltaice,
aparate şi instrumente pentru fizică, pince-
nez, pipete pentru laborator, tuburi pitot,
planşete topografice (instrumente topografice),
planimetre, plăci pentru baterii, plottere, prize
electrice, fire cu plumb, calculatoare de
buzunar, polarimetre, playere media portabile,
aparat de măsurare cu precizie, balanţe de
precizie, conectori pentru indicatoarele de
presiune pentru supape, manometre, aparate
de măsurare a presiunii, indicatoare de
presiune, circuite imprimate, plăci de circuite
imprimate, imprimante pentru utilizare împreună
cu calculatoarele, prisme (optică), sonde pentru
scopuri ştiinţifice, procesoare (unităţi centrale
de procesare)/unităţi centrale de procesare
(procesoare), ecrane de proiecţie, aparate de
proiecţie, dispozitive de protecţie împotriva
accidentelor pentru uz personal, dispozitive de
protecţie împotriva razelor X, nu cele pentru
scopuri medicale, costume de protecţie pentru
aviatori, căşti de protecţie, măşti de protecţie,
folii de protecţie adaptate pentru ecranele de
calculator, folii de protecţie adaptate pentru
telefoanele inteligente, raportoare (instrumente
de măsurare), dispozitive de perforare a
cartelelor pentru birou, butoane pentru sonerii,
pirometre, indicatoare de cantitate, aparate
radar, pagere radio, aparate radiologice pentru
scopuri industriale, ecrane de radiologie pentru
scopuri industriale, radiouri, aparate de emisie
pentru radiotelegrafie, aparate de emisie pentru
radiotelefonie, dispozitive de siguranţă pentru

traficul feroviar, aparate pentru măsurarea
distanţelor/telemetre, cititoare (echipament de
procesare a datelor), camere pentru vederea
din spate a vehiculului, pick-upuri, articole de
îmbrăcăminte reflectorizante, pentru prevenirea
accidentelor, veste de siguranţă reflectorizante,
refractometre, refractoare, aparate de reglare,
electrice, relee, electrice, instalaţii electrice
pentru controlul de la distanţă al operaţiunilor
industriale, dispozitive pentru control de la
distanţă, lasere de salvare cu semnale
luminoase, cartuşe de cerneală, neumplute,
pentru imprimante sau fotocopiatoare, pedale
wah-wah, instrumente de măsurare a înălţimii,
cap de manechin pentru cursuri de coafor
(material didactic), dispozitive pentru proiecţia
tastaturilor virtuale, pături de supravieţuire,
bărci de salvare, analizoare pentru dimensiunea
nanoparticulelor, bureți pentru căști, mănuși
dotate cu senzori, dispozitiv de indicare cu
bilă pentru calculator (trackball), emoticoane
descărcabile pentru telefoane mobile, roboți
pentru teleprezență, termostate digitale pentru
control climatic, senzori piezoelectrici, diode
organice electroluminescente (OLED), diode
emițătoare de lumină cu puncte quantice
(QLED), pipete pentru măsurare, altele decât de
uz medical sau de uz menajer, computer game
software, downloadable, torțe de semnalizare
pentru salvare, neexplozive și nepirotehnice,
suporturi adaptate pentru laptopuri, articole
pentru acoperirea capului sub formă de
căști de protecție, rezistenţe, electrice, măşti
de protectie respiratorie pentru purificarea
aerului, măşti de respiraţie, altele decât cele
pentru respiraţia artificială, manechine de
resuscitare (materiale didactice), simulatoare
pentru învăţarea tehnicilor de resuscitare,
retorte, suporturi pentru retorte, contoare de
rotaţie, reostate, căşti (toci) pentru echitaţie,
indicatoare rutiere, luminoase sau mecanice,
baghete indicatoare pentru aflarea surselor
de apă, rigle (instrumente de măsurare), linii
(instrumente de măsurare), zaharometre, plase
de siguranţă / plase de salvare, prelate
de protecţie, centuri de siguranţă, altele
decât cele pentru scaune de vehicule şi
echipamente sport, salinometre, aparate de
navigaţie prin satelit, detectoare de semnale
de satelit, sateliţi pentru scopuri ştiinţifice,
cântare, cântare analizoare de greutate, scanere
(echipamente de procesare a datelor), diafragme
pentru fotogravură, calibre pentru şuruburile
cu filet, dispozitive de securitate de tip
token (dispozitive de criptare), roboţi de
securitate pentru supraveghere, bastoane selfie
(monopode), lentile selfie, semi-conductoare,
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sextanţi, manşoane pentru cablurile electrice,
încălţăminte de protecţie împotriva accidentelor,
iradierii şi incendiilor, declanşatoare (fotografie),
obturatoare (fotografie), lunete de vizare
pentru armele de foc/lunete telescopice pentru
armele de foc, sonerii de semnalizare, lămpi
de semnalizare, panouri de semnalizare,
luminoase sau mecanice, fluiere de
semnalizare, geamanduri de semnalizare,
semnale, luminoase sau mecanice, indicatoare
mecanice, indicatoare, luminoase, simulatoare
pentru conducerea şi controlul vehiculelor,
huse pentru laptopuri, calibre culisante,
proiectoare de diapozitive / aparate cu proiecţie
prin transparenţă, rigle de calcul, aparate
pentru măsurarea unghiurilor de înclinare/
clinometre/indicatori de pantă/inclinometre,
inele inteligente, ochelari inteligenţi, telefoane
inteligente, ceasuri inteligente, detectoare de
fum, tuburi cu oxigen, baterii solare, panouri
solare pentru producerea de energie electrică,
căşti pentru sudori, valve solenoid (comutatoare
electromagnetice), sonare, suporturi de
înregistrare audio, benzi de înregistrare
audio, aparate de transmitere a sunetelor,
aparate de înregistrare a sunetelor, aparate
de reproducere a sunetelor, instrumente de
localizare a sunetului, linii de sondaj, aparate
şi maşini de sondaj, sonde cu greutate
de plumb, paravane anti-scantei, portavoce,
lanţuri pentru ochelari, şnururi pentru ochelari,
lentile pentru ochelari, rame pentru ochelari,
tocuri pentru ochelari, ochelari, spectografe,
spectroscoape, aparate de verificare a vitezei
pentru vehicule, indicatoare de viteză, aparate
de măsurare a vitezei (fotografie), regulatoare
de viteză pentru pick-upuri, sferometre, nivele
cu bulă de aer, role (fotografie), fluiere pentru
sporturi, sisteme de aspersoare pentru protecţia
împotriva incendiilor, vincluri pentru măsurare,
echere pentru măsurare, regulatoare pentru
iluminarea scenei, stative pentru aparatele foto,
cabluri demaroare pentru motoare, aparate
pentru direcţie, automate, pentru vehicule,
transformatoare amplificatoare, casetofoane
portabile, stereoscoape, aparate stereoscopice,
distilatoare pentru experimentele de laborator,
stroboscoape, subwoofere, sulfitometre, ochelari
de soare, instrumente topografice, lanţuri
topografice, aparate şi instrumente topografice,
nivele topografice, tablouri de distribuţie,
întrerupătoare, electrice, rigle în formă de T
(teuri) pentru măsurare, calculatoare tip tabletă,
tahometre, magnetofoane, taximetre, materiale
didactice, roboţi de învăţare, protecţii pentru
dinţi, aparate de telecomunicaţii sub formă de
bijuterii, fire de telegraf, telegrafe (aparate),

receptoare de telefon, aparate de telefon,
transmiţătoare pentru telefon, fire de telefon,
teleimprimatoare, telepromptere, teleruptoare,
telescoape, lunete telescopice pentru artilerie,
televizoare, indicatoare de temperatură, etichete
indicatoare de temperatură, nu cele pentru
scopuri medicale, terminale (electricitate),
eprubete, instrumente şi maşini pentru testarea
materialelor, aparate de testare, nu cele pentru
scopuri medicale, dispozitive pentru combaterea
furturilor, electrice, teodolite, camere de
imagistică termică, supape termionice/tuburi
termionice, termohigrometre, termometre, nu
cele pentru scopuri medicale, termostate,
termostate pentru vehicule, calculatoare client
subţire (thin client), lupe textile, distribuitoare
automate de bilete, comutator temporizat,
automat, aparate de înregistrare a timpului,
ceasuri (dispozitive de înregistrare a timpului),
braţe de pick-up, cartuşe de toner,
neumplute, pentru imprimante şi fotocopiatoare,
totalizatoare, conuri de trafic, semafoare
de circulaţie (dispozitive de semnalizare),
transformatoare (electricitate), tranzistoare
(electronice), transmiţătoare de semnale
electronice, transmiţătoare (telecomunicaţii),
seturi de transmisie (telecomunicaţii), plăci
transparente (fotografie)/diapozitive (fotografie),
transpondere, triode, trepiede pentru aparatele
de fotografiat, urinometre, unităţi flash usb,
manometru de vid, tuburi de vid (radio),
variometre, radiouri pentru vehicule, triunghiuri
de avertizare a avarierii vehiculului, verniere,
aparate de înregistrare video, casete video,
casete cu jocuri video, ecrane video, telefoane
video, monitoare video pentru bebeluşi,
vizoare, fotografice, căşti de realitate virtuală,
viscozimetre, viziere pentru căşti, regulatoare
de tensiune pentru vehicule, dispozitive de
protecţie împotriva supratensiunii, voltmetre,
maşini de vot, plăcuţe pentru circuite integrate,
staţii radio portabile (walkie-talkie), tăvi pentru
developare (fotografie), indicatoare de nivel
al apei, undametre, dispozitive purtabile de
urmărire a activităţii, calculatoare purtabile,
monitoare de afişare video purtabile, poduri-
bascule, instrumente şi aparate de cântărire,
greutăţi, alarme cu fluier, conuri de vânt
pentru indicarea direcţiei vântului, conectori de
doză (electricitate), sisteme de cabluri electrice
pentru automobile, fire, electrice, măşti de
protecţie pentru muncitori, suporturi de odihnă
pentru încheieturile mâinilor pentru utilizare la
calculator, tuburi cu raze X, nu cele pentru
scopuri medicale, aparate cu raze X, nu
cele pentru scopuri medicale, filme radiologice
(cu raze X), expuse, nu cele pentru scopuri
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medicale, fotografii cu raze X, altele decât cele
pentru scopuri medicale, aparate şi echipamente
de producere a razelor X, altele decât cele pentru
uz medical.
35. Administrarea programelor de fidelizare
destinate celor care călătoresc cu avionul,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziţie, asistenţă administrativă
pentru a răspunde la cererile de ofertă, asistenţă
administrativă pentru a răspunde la cererile de
propuneri (RFP), publicitate, servicii de agenţie
de publicitate, închirierea spaţiului publicitar,
publicitate prin poştă, închirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, producţia
de clipuri publicitare, servicii de planificare
a programărilor (funcţii de birou), servicii de
reamintire a programărilor (funcţii de birou),
licitare, postarea de afişe publicitare, închirierea
panourilor de afişaj (panouri publicitare),
ţinerea evidenţei contabile, contabilitate,
asistenţă în managementul afacerilor, întrebări
privind afacerile, auditul afacerilor, consultanţă
în organizarea şi managementul afacerilor,
consultanţă în managementul afacerilor, servicii
specializate privind eficienţa afacerilor, evaluări
ale afacerilor, investigaţii privind afacerile,
consultanţă în organizarea afacerilor, cercetări
privind afacerile, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultanţă
profesională în afaceri, oferirea de informaţii
în domeniul afacerilor, managementul afacerilor
hoteliere, managementul afacerilor cu privire
la artişti, managementul afacerilor cu privire
la sportivi, managementul afacerilor cu privire
la furnizorii de servicii indepedente, servicii
privind managementul proiectelor de afaceri
pentru proiectele de construcţii, furnizarea
de informaţii de afaceri prin intermediul
unui site web, managementul afacerilor cu
privire la programele de rambursare pentru
terţi, servicii de intermediere afacerilor cu
privire la cu potrivirea potenţialilor investitori
privaţi cu antreprenorii care au nevoie de
finanţare, servicii de agenţie de informaţii
comerciale, asistenţă privind managementul
comercial sau industrial, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor şi serviciilor, administrare
comercială privind licenţierea bunurilor şi
serviciilor aparţinând terţilor, oferirea de
informaţii de contact comerciale şi de afaceri,
servicii de intermediere comercială, servicii de
informaţii competitive, compilarea de informaţii
în baze de date computerizate, compilarea
statisticilor, compilarea indexurilor de informaţii
pentru scopuri comerciale sau publicitare,

managementul computerizat al fişierelor,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
relaţiile publice, consultanţă privind strategiile
de comunicare în publicitate, analiza costurilor,
căutare de date în fişierele calculatorului pentru
terţi, demonstraţii cu produse, dezvoltarea
de concepte publicitare, publicitate directă
prin poştă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eşantioane, întocmirea extraselor
de cont, prognoze economice, servicii de agenţie
de ocupare a forţei de muncă, audit financiar,
servicii de registru de cadouri, servicii de agenţie
de import-export, managementul interimar al
afacerii, facturare, servicii de aşezare în pagină
pentru scopuri publicitare, studii de marketing,
servicii de informaţii privind marketing-ul,
cercetare de marketing, marketing, marketing în
cadrul editării produselor software, servicii de
relaţii media, servicii de comunicaţii corporative,
închiriere de echipament de birou în spații
pentru co-working, servicii de lobby comercial,
machetare pentru promoţiile publicitare sau
de vânzări, negocierea şi încheierea de
tranzacţii comerciale pentru terţi, negocierea
contractelor de afaceri pentru terţi, servicii
de revizuire a articolelor din ziar, stabilirea
abonamentelor la ziar pentru terţi, închiriere
de echipamente şi maşini de birou, publicitate
online pe o reţea de calculatoare, furnizarea
unei pieţe comerciale online pentru cumpărătorii
şi vânzătorii de bunuri şi servicii, servicii de
comerţ online cu amănuntul pentru muzica
digitală descărcabilă, servicii de comerţ online cu
amănuntul pentru tonurile de apel descărcabile,
servicii de comerţ online cu amănuntul online
pentru filmele şi muzica descărcabilă şi
preînregistrată, sondaje de opinie, organizarea
de expoziţii în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de târguri, cu scop commercial sau
publicitar, organizarea de spectacole de modă
în scopuri promoţionale, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistenţă de
afaceri), publicitate cu plata per click, întocmirea
ştatelor de plată, consultanţă în domeniul
managementului personalului, recrutarea de
personal, servicii de fotocopiere, închirierea
maşinilor de fotocopiere, prezentarea produselor
în mediile de comunicare, în scopuri de
comercializare cu amănuntul, servicii de
comparare a preţurilor, servicii de achiziţie
pentru terţi (achiziţionarea de bunuri şi servicii
pentru alte afaceri), promovarea bunurilor şi
serviciilor prin sponsorizarea evenimentelor,
testare psihologică în vederea selectării de
personal, relaţii publice, publicarea de texte
publicitare, închirierea de material publicitar,
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publicitate radio, înregistrarea comunicărilor şi
datelor scrise, servicii administrative pentru
relocarea afacerilor, furnizarea de clasamente
ale utilizatorilor în scopuri comerciale sau
publicitare, servicii oferite de centrale telefonice,
servicii de comerț cu amănuntul în legătură cu
produse de brutărie, profilarea consumatorilor
în scopuri comerciale sau de marketing,
servicii administrative pentru trimiteri medicale,
servicii de comerţ cu amănuntul pentru
preparatele sanitare şi veterinare şi pentru
proviziile medicale, servicii de comerţ cu
amănuntul pentru lucrările de artă furnizate
de galeriile de artă, promovarea vânzarilor
pentru terţi, închirierea de standuri de
vânzare, scrierea de scenarii în scopuri
de publicitate, optimizare pe motoarele de
căutare pentru promovarea vânzărilor, servicii de
secretariat, aranjarea vitrinelor pentru magazine,
stenografiere, căutarea de sponsorizări,
stabilirea abonamentelor la serviciile de
telecomunicaţii, sistematizarea informaţiilor în
baze de date computerizate, marketing cu public
ţintă, pregătirea documentaţiei fiscale, servicii
de depunere a documentaţiei fiscale, servicii
de telemarketing, preluarea apelurilor telefonice
pentru abonaţii indisponibili, producerea de
programe de teleshopping, publicitate prin
televiziune, transcrierea comunicărilor (funcţii de
birou), dactilografiere, actualizarea materialelor
de publicitate, actualizarea şi menţinerea datelor
în bazele de date computerizate, actualizarea şi
menţinerea informaţiilor în registre, închirierea
automatelor pentru vânzarea de produse,
optimizarea traficului site-urilor web, indexare
web pentru scopuri comerciale sau publicitare,
servicii de vânzare cu ridicata pentru preparatele
sanitare, veterinare şi farmaceutice şi pentru
proviziile medicale, procesarea cuvintelor,
scrierea de texte publicitare, scrierea de
curriculum vitae pentru terţi, scrierea de CV-uri
pentru terţi, servicii de comerţ, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online, servicii de informare a
consumatorilor.
36. Subscrierea asigurărilor de accidente,
servicii ale birourilor de cazare (apartamente),
servicii actuariale, evaluarea antichităţilor,
managementul apartamentelor, închirierea
apartamentelor, evaluarea operelor de artă,
garanţii pentru cauţiune, servicii bancare,
brokeraj, brokeraj pentru creditele de carbon,
servicii de lichidare a afacerilor, financiare,
investiţii de capital, strângerea de fonduri
caritabile, verificarea cecurilor, compensare,
financiară/case de compensare, financiară,
servicii de birou de credit, emiterea cardurilor

de credit, servicii de agenţie de colectare a
debitelor, servicii de consultanţă în ceea ce
priveşte debitele, depozite de valori, transferul
electronic de fonduri, schimb de bani, factoring,
închirierea fermelor, stabilirea finanţării pentru
proiectele de construcţii, servicii de brokeraj
vamal financiar, evaluare financiară (asigurări,
servicii bancare, imobiliare), management
financiar, analiză financiară, consultanţă
financiară, oferirea de informaţii financiare,
sponsorizare financiară, evaluare financiară
a lemnului pe picior, evaluare financiară a
lânii, furnizarea de informaţii financiare prin
intermediul unui site web, managementul
financiar al plăţilor/rambursărilor pentru terţi,
evaluări financiare ca răspuns la cererile de
ofertă/evaluări financiare ca răspuns la cererile
de propuneri (RFP), evaluare financiară a
costurilor de dezvoltare referitoare la industria
petrolului, a gazelor și minieră, studii financiare,
servicii financiare, subscrierea asigurărilor
de incediu, evaluare fiscală, subscrierea
asigurărilor de sănătate, finanţare pentru
achiziţia în rate/finanţare pentru achiziţia prin
închiriere, împrumuturi în rate, brokeraj de
asigurări, subscrierea asigurărilor, consultanţă
în asigurări, oferirea de informaţii în domeniul
asigurărilor, afaceri imobiliare, transfer electronic
de monede virtuale, evaluare financiară a
activelor de proprietate intelectuală, elaborare de
cotații pentru estimare de costuri, multifinanțare,
servicii de plati cu portofel electronic, schimb
financiar de monede virtuale, investiţii în
fonduri, evaluarea financiară a bijuteriilor,
împrumuturi în schimbul titlurilor de valoare,
subscrierea asigurărilor de viaţă, împrumuturi
(finanţare), subscrierea asigurărilor maritime,
servicii bancare de tip credit ipotecar, fonduri
mutuale, evaluare numismatică, închirierea
birourilor (bunuri imobiliare), închirierea birourilor
pentru conlucrare, servicii bancare online,
organizarea colectelor monetare, servicii de
brokeri de amanet, procesarea plăţilor efectuate
cu cardul de credit, procesarea plăţilor efectuate
cu cardul de debit, servicii de fonduri de
pensii private, închirierea bunurilor imobiliare,
servicii de agenţie imobiliară, activităţi de broker
imobiliar, evaluări imobiliare, management
imobiliar, oferirea de reduceri întreprinderilor
participante ale terţilor prin utilizarea unui card de
membru, colectarea chiriilor, evaluarea costurilor
de reparaţie (evaluare financiară), servicii de
plată a pensiilor, servicii de depozite sigure
pentru valori, servicii bancare de economisire,
brokeraj de titluri de valoare, evaluarea timbrelor,
cotaţii bursiere, servicii de brokeri/agenţi de
bursă, brokeraj de acţiuni şi obligaţiuni, servicii
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de garanţii, emiterea de jetoane valorice,
emiterea de cecuri de călătorie, funcţii de
administrator fiduciar/custode.
37. Întreţinerea şi repararea avioanelor,
tratament anticoroziv pentru vehicule, servicii
de realizare a zăpezii artificiale, asfaltare,
curăţarea şi repararea cazanelor, zidire,
supravegherea construcţiei de clădiri, etanşarea
clădirilor/impermeabilizare (clădire), izolarea
clădirilor, construirea de magazine şi gherete
pentru târguri, închirierea de buldozere,
instalarea şi repararea alarmelor antifurt,
întreţinerea şi repararea arzătoarelor, servicii
de tâmplărie (reparaţii), curăţarea coşurilor de
fum, curăţarea clădirilor (interior), curăţarea
articolelor de îmbrăcăminte, închirierea
maşinilor de curăţare, curăţarea clădirilor
(suprafaţa exterioară), repararea ceasurilor
şi a ceasornicelor, repararea articolelor de
îmbrăcăminte, închirierea echipamentelor de
construcţii, construcţie, furnizarea de informaţii
privind construcţia, consultanţă în construcţii,
închirierea macaralelor (echipamente de
construcţii), demolarea clădirilor, curăţarea
scutecelor, închirierea maşinilor de uscat vesela,
instalare de utilități pe șantiere de construcții,
servicii de electricieni, instalare și reparare de
echipamente de protecție împotriva inundațiilor,
servicii de deszăpezire, servicii de reîncărcare
de cartuşe de cerneală, încărcarea masinilor
electrice, servicii de menaj (servicii de curatenie),
servicii de incarcare a bateriilor telefoanelor
mobile, închirierea maşinilor de spălat vesela,
dezinfectare, închirierea pompelor de drenaj,
forarea de puţuri, forajul sondelor de petrol
sau de gaze, curăţarea uscată, instalarea şi
repararea aparatelor electrice, instalarea şi
repararea elevatoarelor/instalarea şi repararea
ascensoarelor, închirierea excavatoarelor,
construcţia de fabrici, instalarea şi repararea
proiectoarelor de film, instalarea şi repararea
alarmelor de incendiu, instalarea şi repararea
echipamentelor de refrigerare, întreţinerea
blănurilor, curăţare şi reparare, instalarea
şi repararea cuptoarelor, întreţinerea mobilei,
restaurarea mobilei, construcţia de porturi,
instalarea şi repararea echipamentelor de
încălzire, servicii de fracturare hidraulică/
servicii de fracţionare, instalarea şi repararea
aparatelor de aer condiţionat, instalarea,
întreţinerea şi repararea componentelor
hardware ale calculatorului, instalarea uşilor şi
ferestrelor, suprimarea interferenţelor în ceea
ce priveşte aparatele electrice, instalarea şi
repararea dispozitivelor de irigare, instalarea
echipamentelor de bucătărie, ascuţirea cuţitelor,
spălarea rufelor, închirierea maşinilor de

spălat rufele, montarea cablurilor, întreţinerea
articolelor din piele, curăţare şi reparare,
călcarea lenjeriei, instalarea, întreţinerea
şi reparaţia maşinilor, zidărie, extragerea
minereului, întreţinerea şi repararea vehiculelor
cu motor, instalarea, întreţinerea şi reparaţia
echipamentelor şi maşinilor de birou, vopsirea
sau repararea semnelor/indicatoarelor, vopsire,
interioară şi exterioară, aplicarea tapetului/
tapetare, repararea umbrelelor de soare, servicii
de control al dăunătorilor, alţii decât cei
din agricultură, acvacultură, horticultură şi
silvicultură, repararea aparatelor de fotografiat,
construcţia de diguri portuare, întreţinerea şi
construcţia conductelor, tencuire, lucrari de
instalaţie de apă şi canal, presarea articolelor
de îmbrăcăminte, şlefuire cu piatră ponce,
repararea pompelor, servicii de exploatare în
carieră, recositorire, reconstruirea motoarelor
uzate sau parţial distruse, reconstruirea
maşinilor uzate sau parţial distruse, reumplerea
cartuşelor de toner, renovarea articolelor de
îmbrăcăminte, furnizarea nformaţiilor legate de
reparaţii, repararea încuietorilor de siguranţă,
repararea liniilor electrice, restaurarea lucrărilor
de artă, restaurarea instrumentelor muzicale,
reşaparea anvelopelor, nituire, pavarea
drumurilor, închirierea maşinilor de măturat
străzile, servicii pentru acoperişuri, protecţie
anticorozivă, întreţinerea şi repararea seifurilor,
sablare, construcţia de eşafodaje, construcţia
de nave, repararea pantofilor, sterilizarea
instrumentelor medicale, curăţarea străzilor,
întreţinerea şi repararea camerelor de tezaur,
întreţinerea piscinelor, întreţinerea şi repararea
telefoanelor, acordarea instrumentelor muzicale,
echilibrarea anvelopelor, repararea umbrelelor,
construcţii subacvatice, reparaţii subacvatice,
tapiţare, reparaţii de tapiţerie, lăcuire,
gresarea vehiculelor/lubrifierea vehiculelor,
spălarea vehiculelor, lustruirea vehiculelor,
staţii de distribuţie a carburanţilor pentru
vehicule (realimentare şi întreţinere), întreţinerea
vehiculelor, curăţarea vehiculelor, servicii de
reparaţii în cazul unei defecţiuni a vehiculului,
încărcarea bateriilor la vehicule, servicii de
exterminare a dăunătorilor, alţii decât cei
din agricultură, acvacultură, horticultură şi
silvicultură, vulcanizarea anvelopelor (reparaţii),
construcţia şi repararea depozitelor, spălarea
lenjeriei, spălare, curăţarea geamurilor.
41. Academii (educaţie), instruirea în artele
marţiale aikido, servicii de parcuri de
amuzament, furnizarea serviciilor de amuzament
de tip arcade, dresarea animalelor, închirierea
lucrărilor de artă, închirierea echipamentelor
audio, organizarea concursurilor de frumuseţe,
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educaţie de tip şcoală cu internat, rezervarea
locurilor pentru spectacole, servicii de
caligrafie, furnizarea de facilităţi pentru
cazinouri (jocuri de noroc), spectacole
cinematografice, spectacole de cinema,
închirierea de aparate cinematografice,
servicii de club (divertisment sau educaţie),
antrenare (instruire), organizarea şi susţinerea
colocviilor, organizarea şi susţinerea de
concerte, organizarea şi susţinerea conferinţelor,
organizarea şi susţinerea congreselor,
cursuri prin corespondenţă, servicii culturale,
educaţionale sau de divertisment furnizate de
galeriile de artă, distribuție de filme, transfer
de know-how (instruire), servicii educaționale
furnizate de asistenți pentru nevoi speciale,
pregătire în judo, examinare pedagogică pentru
utilizatori în vederea calificării ca piloți de
drone, servicii de inginerie de sunet pentru
evenimente, sevicii de editare video pentru
evenimente, servicii de tehnician de lumini
pentru evenimente, regizarea de filme, alta
decât filmele publicitare, servicii de disc jockey,
servicii de discotecă, dublări, furnizarea de
informaţii în domeniul educaţie, examinări
referitoare la educaţie, servicii educaţionale
furnizate de şcoli, tehnoredactare computerizată
electronică, servicii de amuzament, servicii de
divertisment, furnizarea de informaţii în domeniul
divertismentului, producţii de film, altele
decât filmele publicitare, furnizarea de filme,
nedescărcabile, prin servicii video la cerere,
efectuarea antrenamentelor de fitness, servicii
de jocuri de noroc, servicii de jocuri furnizate
online de la o reţea computerizată, închirierea
echipamentului pentru jocuri, furnizarea de
articole pentru golf, efectuarea de excursii
cu ghid, efectuarea de excursii de căţărare
cu ghid, predarea gimnasticii, servicii ale
cluburilor de sănătate (antrenamente de
sănătate şi fitness), servicii de tabere de vacanţă
(divertisment), organizarea şi susţinerea unor
forumuri educaţionale în persoană, închirierea
de acvarii interioare, servicii de karaoke,
interpretariat lingvistic, servicii de punere în
pagină, altele decât pentru scop publicitar,
servicii de împrumut ale bibliotecii, închirierea
de aparate de iluminat pentru scenele de teatru
sau studiourile de televiziune, microfilmare,
servicii de bibliotecă mobilă, servicii de model
pentru artişti, închirierea de filme, servicii
de studiouri de film, furnizarea de facilităţi
pentru muzee (prezentări, expoziţii), servicii
de compoziţie muzicală, producţia de muzică,
servicii de reporteri de ştiri, servicii de
cluburi de noapte (divertisment), şcoli de
grădiniţă, publicarea online a cărţilor şi jurnalelor

electronice, furnizarea online de publicaţii
electronice, nedescărcabile, furnizarea online
de muzică, nedescărcabilă, furnizarea online
de imagini video, nedescărcabile, servicii de
orchestră, organizarea de competiţii (educaţie
sau divertisment), organizarea de expoziţii în
scopuri culturale sau educaţionale, organizarea
de competiţii sportive, organizarea de loterii,
organizarea de baluri, organizarea de spectacole
(servicii de impresar), organizarea de spectacole
de modă în scopuri de divertisment, organizarea
de evenimente de divertisment de tip cosplay
(joc costumat), planificarea de petreceri
(divertisment), servicii de instructor personal
(antrenament de fitness), raportare fotografică,
fotografie, educaţie fizică, instruire practică
(demonstraţii), prezentarea spectacolelor de
circ, prezentarea spectacolelor de varietate,
prezentarea prestaţiilor live, publicarea de texte,
altele decât textele de publicitate, publicarea
cărţilor, divertisment radio, închirierea aparatelor
de radio şi televizoarelor, producţia de programe
radio şi de televiziune, servicii de studiouri de
înregistrare, furnizarea facilităţilor de recreere,
furnizarea de informaţii cu privire la activităţile
recreaţionale, furnizarea de recenzii pentru
scopuri de divertisment sau culturale, furnizarea
clasamentelor folosite în scopuri de publicitate
sau culturale, închirierea simulatoarelor de
antrenament, servicii de evaluare a stării fizice
pentru antrenamente, pictură pe faţă, educaţie
religioasă, instruirea în sado (instruirea în
ceremonia ceaiului), scrierea de scenarii de
film, scenarii, altele decât cele publicitare,
organizarea şi susţinerea de seminarii,
închirierea de decoruri pentru spectacole,
producţia de spectacole, interpretarea în
limbajului semnelor, închirierea de echipament
pentru scufundări libere, compunerea de melodii,
închirierea de înregistrări sonore, servicii
de tabere sportive, furnizarea de facilităţi
sportive, închirierea de echipament sportiv, cu
excepţia vehiculelor, închirierea de terenuri de
sport, închirierea de facilităţi pentru stadioane,
închirierea de decoruri pentru scenă, subtitrare,
organizarea şi susţinerea de simpozioane,
predare, servicii educaţionale, servicii de
instruire, divertisment de televiziune, furnizarea
de programe de televiziune, nedescărcabile,
prin intermediul serviciilor video la cerere,
închirierea terenurilor de tenis, producţii
de teatru, servicii de agenţie de bilete
(divertisment), cronometrarea evenimentelor
sportive, închirierea de jucării, servicii de
instruire cu ajutorul simulatoarelor, traducere,
meditaţii, închirierea aparatelor de înregistrare
video, închirierea camerelor video, închirierea
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camerelor de filmat, editarea casetelor video,
închirierea casetelor video, înregistrarea pe
casete video, ghidare vocaţională (consiliere
educaţională sau de instruire), recalificare
vocaţională, organizarea şi susţinerea de
ateliere (instruire), scrierea de texte, servicii de
grădină zoologică.
42. Analiză pentru exploatarea câmpurilor
petroliere, servicii de arhitectură, consultanţă
în arhitectură, autentificarea lucrărilor de artă,
cercetare bacteriologică, cercetare biologică,
calibrare (măsurare), servicii de cartografie,
analiză chimică, cercetare chimică, servicii
de chimie, studii clinice, însămânţarea norilor,
computerizare în nori (cloud computing),
închirierea de calculatoare, programare
computerizată, proiectare de software pentru
calculatoare, închirierea de software pentru
calculatoare, analiza sistemelor informatice,
proiectarea sistemelor informatice, consultanţă
software pentru calculatoare, servicii de protecţie
împotriva viruşilor de calculator, consultanţă
în tehnologia calculatoarelor, consultanţă
în securitatea informatică, proiectarea
construcţiilor, consultanţă în proiectarea şi
dezvoltarea componentelor hardware pentru
calculator, consultanţă în domeniul economisirii
energiei, conversia datelor sau documentelor
din format fizic în format electronic, conversia
datelor şi a programelor pentru calculator, alta
decât conversia în format fizic, cercetare în
domeniul cosmeticii, crearea şi mentenanţa
site-urilor web, crearea şi mentenanţa site-
urilor web pentru terţi, crearea şi proiectarea
pentru terţi de indexuri de informaţii bazate
pe site-urile web (servicii de tehnologia
informaţiei), consultanţă în securitatea datelor,
servicii de criptare a datelor, proiectarea
de decoraţiuni interioare, amenajare /
design interior, digitalizarea documentelor
(scanare), proiectarea de rochii, duplicarea
programelor de calculator, stocarea electronică a
datelor, monitorizarea electronică a informaţiilor
personale de identificare pentru a detecta
furtul de identitate prin intermediul internetului,
monitorizarea electronică a activităţii cărţilor
de credit pentru a detecta furtul de identitate
prin intermediul internetului, audit energetic,
inginerie, sondaje geologice, prospecţiuni
geologice, cercetare geologică, design de arte
grafice, analiza scrisului de mână (grafologie),
găzduirea site-urilor (site-uri web), proiectare
industrială, consultanţă în domeniul tehnologiei
informaţiei (it), furnizarea de informaţii în
legătură cu tehnologia calculatoarelor şi
programare prin intermediul unui site web,
instalarea de software pentru calculatoare,

consultanţă în securitatea internetului, expertize
topografice, mentenanţa software-ului pentru
calculatoare, cercetare mecanică, informaţii
meteorologice, monitorizarea sistemelor de
calcul (calculatoarelor) prin acces de
la distanţă, monitorizarea sistemelor de
calcul (calculatoarelor) pentru a detecta
defecţiunile, monitorizarea sistemelor de
calcul (calculatoarelor) pentru a detecta
accesul neautorizat sau încălcarea securităţii
datelor, efectuarea copiilor de siguranţă
prin trimiterea datelor în afara locaţiei,
prospectarea petrolului, sondaje referitoare
la câmpurile petroliere, testarea sondelor
petroliere, servicii externalizate furnizate în
domeniul tehnologiei informației, închiriere de
contoare pentru înregistrarea consumului de
energie, servicii de autentificare a utilizatorilor
folosind tehnologie pentru tranzacții de comerț
electronic, servicii de autentificare a utilizatorilor
folosind o tehnologie de conectare unică pentru
aplicații software online, proiectarea ambalajelor,
cercetare în domeniul fizicii, platforma ca
serviciu (paas), dezvoltare de platforme de
calculatoare, design de cărți de vizită, cercetare
științifică și tehnologică în domeniul dezastrelor
naturale, servicii de explorări în domeniul
industriei petroliere, a gazului și miniere,
cercetare științifică și tehnologică referitoare la
cartografierea brevetelor, cercetare în domeniul
construcțiilor de clădiri, cercetare în domeniul
tehnologiei de telecomunicații, cercetare în
domeniul sudurii, cercetare medicală, design
grafic pentru materialele promoţionale, controlul
calităţii, evaluarea calităţii lemnului pe picior,
evaluarea calităţii lânii, recuperarea datelor
de pe calculator, cercetarea şi dezvoltarea
de produse noi pentru terţi, cercetare în
domeniul protecţiei mediului, furnizarea de
informaţii ştiinţifice, consiliere şi consultanţă cu
privire la reducerea emisiilor de carbon, servicii
de laboratoare ştiinţifice, cercetare ştiinţifică,
furnizarea de motoare de căutare pentru internet,
găzduire pe servere, software ca serviciu (saas),
dezvoltarea de software în cadrul publicării
de software, stilizare (proiectare industrială),
topografie, cercetare tehnologică, efectuarea
de studii cu privire la proiectele tehnice,
scriere tehnică, consultanţă tehnologică,
consultanţă în tehnologia telecomunicaţiilor,
testarea materialelor, testarea materialelor
textile, explorare subacvatică, deblocarea
telefoanelor mobile, actualizarea software-
ului pentru calculatoare, planificare urbană,
efectuarea inspecţiei tehnice auto pentru
vehicule, analiza apei, prognoze meteorologice,
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închirierea serverelor web, consultanţă în
proiectarea site-urilor web.
43. Servicii de unităţi de cazare (hoteluri,
pensiuni), servicii de lounge cu narghilea,
servicii de bar, servicii de pensiune, rezervări
la pensiuni, pensiuni pentru animale, servicii de
cafenea, servicii de bufet, servicii de cofetărie,
furnizarea de facilităţi pentru camping, servicii
de cantină, închirierea de scaune, mese, feţe
de masă, sticlărie, închirierea aparatelor de
gătit, servicii de creşă (crèche), închirierea
dozatoarelor de apă potabilă, servicii de catering
care constau în furnizarea de produse alimentare
şi băuturi, sculptură în alimente, servicii de
tabere de vacanţă (cazare), servicii hoteliere,
rezervări de hoteluri, închirierea aparatelor
de iluminat, închirierea sălilor de şedinţe,
servicii de motel, servicii de recepţie pentru
cazare temporară (gestionarea sosirilor şi
plecărilor), servicii de restaurant, servicii de
aziluri de bătrâni, servicii de restaurant cu
autoservire, servicii de bufet pentru gustări
(snack-bar), închirierea de (locuinţe pentru)
cazare temporară, rezervări pentru cazarea
temporară, închirierea corturilor, servicii de case
de vacanţă, închirierea clădirilor transportabile,
servicii de restaurante udon and soba, decorare
de alimente, decorarea de torturi, informații
și consiliere cu privire la prepararea de
mâncăruri, servicii de bucătari personali, servicii
de restaurante washoku.
44. Dispersarea de fertilizatori şi alte substanţe
chimice agricole pe suprafeţe şi pe cale aeriană,
servicii de medicină alternativă, creşterea
animalelor, îngrijirea animalelor, servicii de
acvacultură, servicii de aromaterapie, servicii
de inseminare artificială, servicii de saloane
de înfrumuseţare, servicii de bănci de sânge,
perforarea trupului (body piercing), chiropractică,
servicii de sanatoriu pentru convalescenţi,
servicii stomatologice, depilarea cu ceară,
închirierea de echipamente pentru ferme, servicii
de viticultură, consultanţă în domeniul viticulturii,
servicii de fertilizare in vitro, aranjamente florale,
grădinărit, implanturi de păr, coafură, închiriere
de aparate pentru coafarea părului, îngrijirea
sănătăţii, servicii de ingrijire la domiciliu, servicii
de sănătate prin apă (spa), servicii de centre
de sănătate, consiliere în domeniul sănătăţii,
horticultură, cultivarea plantelor, servicii de
îngrijire de tip hospice, servicii de spitaliceşti,
servicii de bănci de ţesuturi umane, închiriere
de animale pentru scopuri de grădinărit,
închiriere de stupi de albine, terapie asistată
cu animale, servicii de analize medicale în
scop de diagnostic și tratament furnizate
de laboratoare medicale, examinare medicală

(screening), grădinărit peisagistic, proiectare
peisagistică, îngrijirea gazonului, manichiură,
masaj, servicii medicale clinice, asistenţă
medicală, închirierea de echipamente medicale,
consiliere medicală pentru persoanele cu
dizabilităţi, servicii de moaşe, servicii de cămine
de bătrâni, îngrijire, medicală, servicii prestate
de opticieni, servicii de ortodonţie, îngrijire
paliativă, servicii de control al dăunătorilor
pentru agricultură, acvacultură, horticultură şi
silvicultură, îngrijirea animalelor de companie,
consiliere farmaceutică, fizioterapie, terapie
fizică, servicii de pepinieră, chirurgie plastică,
prepararea reţetelor de către farmacişti, servicii
de psiholog, servicii de baie publică în scopuri
igienice, servicii de reîmpădurire, reabilitarea
pacienţilor consumatori de stupefiante, servicii
de case de odihnă, servicii de sanatorii,
închirierea instalaţiilor sanitare, servicii de
saună, servicii de solarii, terapie logopedică,
tatuare, servicii de telemedicină, servicii de
terapie, tratarea arborilor, plantarea arborilor
pentru reducerea emisiilor de carbon, servicii
de băi turceşti, exterminarea dăunătorilor
pentru agricultură, acvacultură, horticultură
şi silvicultură, asistenţă veterinară, servicii
de machiaj, distrugerea buruienilor, realizarea
coroanelor, consiliere alimentară și nutrițională,
închiriere de roboți chirurgicali.

───────

(210) M 2021 09235
(151) 28/12/2021
(732) Asociatia Club Sportiv Academia

de Gimnastica Laura Cristache,
STR.ȘTEFAN MAGHERI, NR.18,
SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Bucharest Open Cup
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(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 26.01.01; 02.07.13; 29.01.01;
29.01.02; 29.01.04

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

41. Organizarea de competitii sportive.
───────

(210) M 2021 09271
(151) 30/12/2021
(732) ANIMA DRAMA STUDIO SRL,

STRADA DE MIJLOC NR. 150-152,
CAMERA 2, BLOC 5, SCARA B,
AP. 13, JUDEȚ BRAȘOV, BRAȘOV,
BRAȘOV, ROMANIA

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

(540)

ASB ACTING
STUDIO BRAȘOV

În conformitate cu prevederile art. 22 din Legea nr.
84/1998, republicată, conform adresei înregistrată

(531) Clasificare Viena:
29.01.14; 27.05.01; 26.04.01

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

41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, activităţi de, cursuri de
iniţiere, organizare de evenimente si saloane
în special pentru scopuri culturale, elaborare
proiecte şi programe culturale, coordonare
de spectacole de teatru, organizarea şi
susţinerea seminarilor (instruire), informaţii
referitoare la educaţie, servicii educaţionale,
organizarea expoziţiilor pentru scopuri culturale
sau educaţionale, producţii de film, altele decât
filmele publicitare, pregătirea manechinelor și
fotomodelelor, organizarea procesului de audiție,
agenție de artă și modă, asigurarea de facilități
pentru actorie, teatru, modelling, mers scenic,
film, formare profesională, furnizarea de facilități
pentru cursuri și ateliere educaționale pentru
copii și adulți, formare pentru actorie, televiziune,
teatru și mers scenic, formare pentru televiziune
si dezvoltarea personalității, furnizarea de
cursuri de actorie, furnizarea de cursuri de teatru,
furnizarea de cursuri de mers scenic, furnizarea
de cursuri de televiziune, furnizarea de cursuri
de dicție, furnizarea de cursuri de vorbit in public,
furnizarea de cursuri de modelling, servicii
educaționale pentru copii și adulți, furnizarea
de cursuri de canto, pregătire în canto, servicii
oferite de sălile de dans, furnizarea de cursuri de
dans, servicii oferite de școli de dans, furnizare
de cursuri de dans pentru adulți și copii, servicii
educative în domeniul dansului.

───────

(591)    Culori  revendicate:  rosu, galben,
albastru

cu nr. OSIM 1013171 din data 09.05.2022
solicitantul nu revendică un drept exclusiv asupra

denumirii: "ACTING" "STUDIO" si "BRAȘOV".

(591) Culori revendicate: mov, albastru, 
verde,gri
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(210) M 2021 09287
(151) 31/12/2021
(732) THE COCA-COLA COMPANY,

ONE COCA-COLA PLAZA,
GEORGIA, ATLANTA, 30313,
GEORGIA, STATELE UNITE ALE
AMERICII

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

(540)

POIANA NEGRI
DORNA APRIGĂ

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 06.01.04; 19.07.25; 25.01.25;
29.01.12

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

32. Bere, ape minerale și gazoase și alte băuturi
nealcoolice, băuturi nealcoolice din fructe și
sucuri de fructe, siropuri și alte preparate pentru
fabricarea băuturilor nealcoolice.

───────

(210) M 2022 00025
(151) 04/01/2022
(732) AC HELCOR SRL, STR. DR.

VICTOR BABES NR. 50, JUDEȚUL
MARAMUREȘ, BAIA MARE,
430092, MARAMUREȘ, ROMANIA

(540)

PANCREON TRIENZYM

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

5. Substanţe şi alimente dietetice adaptate
pentru scopuri medicale sau veterinare, alimente
pentru sugari, suplimente dietetice de uz uman
şi veterinar, suplimente alimentare.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2022 00026
(151) 04/01/2022
(732) AC HELCOR SRL, STR. DR.

VICTOR BABES NR. 50, JUDEȚUL
MARAMUREȘ, BAIA MARE,
430092, MARAMUREȘ, ROMANIA

(540)

PANCREATIN TRI-ENZIME
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Substanţe şi alimente dietetice adaptate
pentru scopuri medicale sau veterinare, alimente
pentru sugari, suplimente dietetice de uz uman
şi veterinar.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────

(591) Culori revendicate: rosu, albastru
deschis, alb, negru
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(210) M 2022 00035
(151) 04/01/2022
(732) TOPO GEO SURVEY & GIS

S.R.L., STR.73 NR.107,
TĂUȚII MĂGHERĂUȘ, JUD.
MARAMURES, BĂIȚA, 437346,
MARAMUREȘ, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL NEACȘU
CARMEN AUGUSTINA, STR.
ROZELOR NR.12, AP.3, JUDETUL
MARAMURES, BAIA MARE, 430293,
MARAMUREȘ, ROMANIA

(540)

TOPO GEO SURVEY &
GIS Topografie Geodezie

Fotogrammetrie Cadastru GIS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.12; 01.05.01

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

42. Topografie marină, aeriană și terestră,
servicii de topografie aeriană, servicii de
topografie marină, servicii de fotogrammetrie,
arpentaj cadastral.

───────

(210) M 2022 00049
(151) 05/01/2022
(732) BIHORJUST SRL, STR. AUREL

LAZĂR NR. 9, JUDEȚ BIHOR,
ORADEA, 410043, BIHOR,
ROMANIA

(540)

Bihor Just
În conformitate cu art.22 din Legea

nr.84/1998, republicată, conform adresei
nr.1013022/06.05.2022, solicitantul nu revendică

un drept exclusiv asupra denumirii: “Bihor”.

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 02.03.23; 17.03.01

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

9. Conținut media.
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, publicitate.
38. Transmitere electronică de știri, transmisie
de știri și informații de actualitate.
41. Servicii de editare, întocmire de rapoarte și
redactare de texte altele decât cele cu scop
publicitar, servicii educative, de divertisment
și sportive, educație, divertisment și sport,
educație, divertisment, activitați sportive și
culturale.

───────

(591) Culori revendicate: portocaliu (Ral
1007), negru

(591) Culori revendicate: roșu (Pantone
PMS1815), negru (Pantone BLACK 7,
BLACK 7 2X)
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(210) M 2022 00052
(151) 05/01/2022
(732) ATELIERUL DE LUCRU MANUAL

S.R.L., SPLAIUL UNIRII NR. 47,
BLOC M18, SC. 1, ET. 3, AP. 9,
SECTOR 3, BUCUREȘTI, 030126,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL NEACȘU
CARMEN AUGUSTINA, STR.
ROZELOR 12, AP. 3, JUDEȚ
MARAMUREȘ , BAIA MARE, 430293,
MARAMUREȘ, ROMANIA

(540)

ATELIERUL DE
LUCRU MANUAL

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 02.09.14; 25.01.25

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

16. Materiale și mijloace pentru decorare și artă,
obiecte de artă și figurine din hârtie și carton și
machete arhitectonice, produse de imprimerie,
papetărie și rechizite școlare.
20. Afișaje, standuri și indicatoare, nu din metal,
mobilă și mobilier, recipiente și dispozitive
de închidere și suporturi pentru acestea,
nemetalice, statuete, figurine, lucrări de artă,
ornamante și decorațiuni din materiale ca lemn,
ceară, ghips sau plastic, mânere din lemn pentru
sertare.
28. Jucării, jocuri și articole de joacă,
echipamente pentru sport și exerciții fizice,
aparate pentru parcuri de distracții și terenuri de
joacă.

41. Servicii educative, de divertisment și
sportive, servicii de editare, întocmire de
rapoarte și redactare de texte altele decât cele
publicitare, educație, divertisment și sport.

───────

(210) M 2022 00083
(151) 07/01/2022
(732) ASOCIATIA CLUBUL SPORTIV

BUCHAREST RUNNING CLUB,
STR. ARMENEASCA NR.23,
ET.2, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

Bucharest 5K GRAND PRIX
În conformitate cu art.22 din Legea

nr.84/1998, republicată, conform adresei
nr.1014853/24.05.2022, solicitantul

nu revendică un drept exclusiv asupra
denumirilor: "Bucharest 5K" şi "GRAND PRIX".

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 06.07.25

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

41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale, toate
acestea în legătură cu competiţii de alergat
şi niciunul dintre aceste servicii în legătură cu
sporturile cu motor.

───────

(591) Culori revendicate: roșu (RAL 2002),
negru (RAL 9005)
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(210) M 2022 00084
(151) 07/01/2022
(732) ASOCIATIA CLUBUL SPORTIV

BUCHAREST RUNNING CLUB,
STR. ARMENEASCA NR. 23,
ET. 2, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

Bucharest 10K GRAND PRIX

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 07.11.01

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

41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale, toate
acestea în legătură cu competiţii de alergat
şi niciunul dintre aceste servicii în legătură cu
sporturile cu motor.

───────

(210) M 2022 00086
(151) 07/01/2022
(732) ASOCIATIA CLUBUL SPORTIV

BUCHAREST RUNNING CLUB,
STR. ARMENEASCA NR. 23,
ET. 2, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

Bucharest HALF
MARATHON GRAND PRIX

În conformitate cu prevederile art. 22 din Legea nr.
84/1998, republicată, conform adresei înregistrată

cu nr. OSIM 300933 din data 19.05.2022, solicitantul
nu revendică un drept exclusiv asupra denumirii:
Bucharest, HALF MARATHON, GRAND PRIX.

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 07.11.01

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

41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale., toate
acestea în legătură cu competiții de alergat
și niciunul dintre aceste servicii în legătură cu
sporturile cu motor.

───────
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STR. BALANŢEI NR. 46, SAT
PETRESTI, JUDEȚ ILFOV,
COMUNA CORBEANCA, 077067,
ILFOV, ROMANIA

(540)

CORBEANCA TENIS CLUB
În conformitate cu art.22 din Legea

nr.84/1998, republicată, conform adresei
nr.1013005/06.05.2022, solicitantul

nu revendică un drept exclusiv asupra
denumirii: “CORBEANCA TENIS CLUB”.

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 05.07.02; 21.03.01; 21.03.05

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

35. Publicitate și reclamă, publicitate online,
managementul, conducerea și administrarea
afacerilor, regruparea la un loc în beneficiul
terților a produselor din domeniul horeca
(exceptând transportul lor) pentru a permite
clienților să le vadă și să le achiziționeze cât
mai comod, servicii asigurate de magazine
de vânzare cu amănuntul prin cataloage și
reviste, de vânzare, prin corespondență sau prin
mijloace electronice (site-uri web).
41. Educație, servicii educative de divertisment,
sportive și antrenament sportiv, servicii și cursuri
de pregătire sportivă, organizare de turnee,
evenimente și competiții sportive, activități
sportive și culturale.

───────

(210) M 2022 00146
(151) 02/02/2022
(732) SIP HOME STUDY, STR.ZARII,

NR. 9, SECTOR 5, BUCUREȘTI,
050461, ROMANIA

(540)

YOO LEARN you
learn, you'll earn

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.03.06; 29.01.01;
29.01.02; 29.01.04; 29.01.05

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

9. Aparate pentru cercetare științifică și de
laborator, aparate și simulatoare educaționale,
dispozitive pentru tehnologia informației, audio-
vizuale, multimedia și fotografice, descarcabile,
aplicații software descărcabile, aplicații software
pentru web, software pentru simularea
aplicațiilor, aplicații software pentru telefoane
mobile, software de aplicații de calculator,
software pentru dezvoltare de aplicații, software
pentru servere de aplicații, aplicații software
pentru controlul iluminării descarcabile, aplicații
software de calculator, descărcabile, aplicații
software pentru dispozitive fără fir descarcabile,
software și aplicații pentru dispozitive mobile,
aplicații software descărcabile pentru telefoane
inteligente, software de aplicații pentru
dispozitive mobile, aplicații software de
tipul business intelligence, software pentru
aplicații web și servere, aplicații software
descărcabile destinate utilizării cu imprimante
tridimensionale, software de calculator
pentru optimizarea resurselor audiovizuale
ale aplicațiilor multimedia, software pentru
planificarea, integrarea și optimizarea aplicațiilor
pentru orașe inteligente, software pentru aplicații

(210) M 2022 00123
(151) 10/01/2022
(732) SC BILANCIA EXIM SRL,

(591) Culori revendicate: portocaliu, albastru
deschis, galben, violet, fucsia
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de calculator cu jocuri și jocuri de noroc, software
de calculator pentru controlul și gestionarea
accesului la aplicațiile serverului, software
de calculator pentru integrarea aplicațiilor și
a bazelor de date, software de calculator
folosit ca interfață de programare a aplicațiilor
(api), software de aplicații pentru calculatoare
personale pentru sistemele de control al
documentelor, software pentru aplicații de
calculator destinat utilizării cu dispozitive de
calculator portabile, software de aplicații de
calculator destinat utilizării la implementarea
internetului lucrurilor (iot), software descărcabil
sub formă de aplicații mobile pentru restaurante
virtuale pentru livrare și comenzi, software
informatic care permite calculatoarelor să
ruleze aplicații paralele și să realizeze calcule
paralele, software de aplicații pentru calculatoare
personale pentru gestionarea sistemelor de
control al documentelor, software de aplicații
de calculator pentru transmisia continuă
de conținut media audiovizual pe internet,
software de calculator pentru aplicații mobile
care permit interacțiunea și interfața dintre
vehicule și dispozitive mobile, software pentru
îmbunătățirea posibilităților audiovizuale ale
aplicațiilor multimedia, și anume integrarea de
text, sunet, grafici, imagini fixe și animate.
42. Servicii it, servicii de proiectare, servicii
în domeniul științei și tehnologiei, testare,
autentificare și controlul calității, dezvoltare
de soluții de aplicații software de calculator,
instalare și personalizare de aplicații software
de calculator, creare și dezvoltare de software
în domeniul aplicațiilor mobile, dezvoltare
de software de aplicații pentru livrare de
conținut multimedia, servicii de asistență tehnică
referitoare la software și aplicații de calculator,
furnizare de servicii de aplicații informatice
(asp), și anume găzduire de aplicații software
de calculator pentru terți, asigurarea utilizării
temporare de aplicații software nedescărcabile,
disponibile pe un site web, asigurarea utilizării
temporare de software de calculator online,
nedescărcabil destinat utilizării în aplicații pentru
monitorizarea radiodifuziunii.

───────

(210) M 2022 00153
(151) 11/01/2022
(732) SC CURAT ȘI SĂNĂTOS SRL,

STR. CALAFAT, NR. 16, JUDEŢ
DÂMBOVIŢA, TÂRGOVIȘTE,
DAMBOVIȚA, ROMANIA

(540)

Curat & Sănătos
În conformitate cu prevederile art. 22 din Legea nr.
84/1998, republicată, conform adresei înregistrată

cu nr. OSIM 1013760 din data 13.05.2022
solicitantul nu revendică un drept exclusiv

asupra denumirii: ,,CURAT” și ,,SĂNĂTOS”.

(531) Clasificare Viena:
02.03.11; 05.01.16; 29.01.14; 27.05.01;
27.05.17

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

37. Servicii de curățenie generală și de
întreţinere pentru spaţii de producţie, spaţii
comerciale, întreprinderi, instituţii, locuinţe,
mansarde, acoperişuri şi curţi interioare,
curățare de clădiri, curățare de clădiri cu
birouri și de spații comerciale, curățare
de mansarde, curățare igienică (clădiri),
curățare industrială intensă pentru unitățile
comerciale de catering, curățarea clădirilor
publice, curățarea clădirilor rezidențiale,
curățarea edificiilor (interior), curățarea edificiilor
(suprafața exterioară), curățarea fabricilor,
curățarea industrială a clădirilor, curățarea
interioarelor edificiilor, curățarea la exterior
a edificiilor, curățarea magazinelor, curățarea
spitalelor, curățarea suprafețelor de pardoseală,
curățarea suprafețelor interioare ale clădirilor,

(591) Culori revendicate: rosu, albastru,
verde, negru
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curățarea suprafețelor pereților exteriori,
curățarea suprafețelor plafoanelor, curățenie în
locații înainte și după evenimente, curățenie în
spațiile comerciale, lustruire pardoseli, servicii de
curățenie, servicii de curățare a birourilor, servicii
de curățenie pentru birouri, servicii de curățenie
pentru spatii rezidențiale, servicii de curățenie
în spații comerciale, servicii de curățenie pentru
hoteluri, servicii de curățenie industrială, servicii
de curățenie înainte și după evenimente, servicii
de curățenie pentru cluburi, servicii de curățenie
pentru centrele de divertisment, servicii de
curatenie pentru spatii nerezidentiale, servicii de
curățenie in showroom-uri, servicii de curățenie
pe bază de contract, servicii de evacuare
(curățenie), servicii de curățenie în spații publice,
servicii de curatenie in blocuri si/sau ansambluri
de locuinte, servicii de curatenie in subsoluri,
servicii de curatenie in spatii interioare, servicii
de curatenie in spatii exterioare, furnizare de
servicii de curățenie, servicii de curățenie pentru
case si apartamente particulare, servicii de
curățenie în școli, servicii de curățenie in poduri
si mansarde, servicii de curățenie pentru toalete,
servicii de curățenie pentru lifturi, servicii de
curățenie în hale industriale, servicii de menaj,
servicii de curatenie suprafete vitrate, servicii
de curățenie prin intermediul alpinismului utilitar,
servicii de curățenie auto, servicii de curatenie
pardoseli, servicii de curățenie canapele, servicii
de curățenie covoare, servicii de curățenie
mochete, servicii de curățenie manuala,
servicii de curățenie mecanizata, servicii de
curățenie automatizata, servicii de curățenie
cu echipamente electrice, servicii de curățenie
cu echipamente alimentate cu combustibil
lichid, servicii de curățare a tavanelor, servicii
de curățenie a școlilor, servicii de curățenie
domestică, servicii de curățenie pentru birouri,
pe bază de contract, servicii de curățenie
pentru case din complexe rezidențiale, servicii
de curățenie pentru centrele de divertisment, pe
bază de contract, servicii de curățenie pentru
cluburi, pe bază de contract, servicii de curățenie
în uzine industriale, servicii de menaj (servicii
de curățenie), servicii de spălare a clădirilor,
curățare și spălare de jgheaburi, furnizare de
informații privind curățarea clădirilor, furnizare
de informații privind curățarea părților exterioare
ale clădirilor, servicii de curățenie în spații de
prezentare.

───────

(210) M 2022 00183
(151) 12/01/2022
(732) MADE IN CÂMPENEȘTI SRL, STR.

VIITORULUI, NR. 59-61, JUDETUL
CLUJ, APAHIDA, 407035, CLUJ,
ROMANIA

(540)

MADE IN CÂMPENEȘTI
În conformitate cu prevederile art. 22 din Legea nr.
84/1998, republicată, conform adresei înregistrată

cu nr. OSIM 1013908 din data 16.05.2022
solicitantul nu revendică un drept exclusiv

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 02.01.23

clase:
32. Bere, băuturi nealcoolice, băuturi
nealcoolice din fructe și sucuri de fructe,
nectaruri de fructe, nealcoolice, vin de orz (bere),
sucuri de fructe / suc de fructe, bere de ghimbir,
limonade, extracte de fructe nealcoolice, băuturi
nealcoolice pe bază de suc de fructe, bere
de malț, băuturi nealcoolice pe bază de miere,
băuturi nealcoolice aromatizate cu cafea, băuturi
nealcoolice aromatizate cu ceai, smoothie-uri,
siropuri pentru băuturi, siropuri pentru limonadă,
suc de roşii (băutură), sucuri de legume (băuturi).

───────

asupra denumirii: "MADE IN CÂMPENEȘTI".

(591) Culori revendicate: negru, alb, galben
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2022 00262
(151) 14/01/2022
(732) DANTE INTERNATIONAL S.A.,

ȘOS. VIRTUȚII, SECTOR 6,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Angajament pentru Mediu
(531) Clasificare Viena:

27.05.01; 05.03.13; 05.03.14; 10.03.10

clase:
35. Consultanță profesională, consultanță cu
privire la aplicarea, tranzitul și implementarea
de îmbunătățiri în gestiunea firmei, îndeosebi
în legatură cu conducerea organizației
(gestiunea adecvată, responsabilă și eficientă
a organizației), politică socială și de
mediu, consultanță în domeniul economic
și de gestiune organizațională, punerea la
dispoziție a informațiilor de afaceri în format
electronic sau nu, informații organizaționale în
materie de mediu și politică socială și de
gestiune, consultanță profesională cu privire
la management și gestiunea organizației,
consultanță profesională cu privire la întocmirea
și actualizarea rapoartelor anuale de mediu,
rapoartelor sociale și financiare ale societatilor,
servicii de publicitate pentru promovarea
sensibilizării publicului cu privire la problemele și
inițiativele de mediu.
41. Servicii culturale și educaționale în domeniul
ecologiei și protecției mediului, organizarea
de conferințe, seminarii, campanii, tabere
de voluntariat, școli de vară și orice
alte evenimente cu scop cultural, educativ
având ca tematică conservarea, protejarea și
reconstrucția mediului, realizare de programe
educaționale online, radio și tv cu privire

la protecția mediului, producția și furnizarea
de filme și materiale video în domeniul
protecției mediului, furnizarea online de publicații
electronice în domeniul protecției mediului,
publicarea de texte, cărți, reviste și alte materiaie
tipărite în domeniul protecției mediului, inclusiv
online.
42. Cercetare în domeniul protecției mediului,
dezvoltării și exploatării durabile a resurselor
naturale, furnizarea și diseminarea de informații,
opinii științifice, consiliere și consultanță cu
privire la protecția mediului și reducerea emisiilor
de carbon, inclusiv prin intermediul rețelelor
informatice online și globale, paginilor web,
rețelelor de socializare și platformelor de
video-sharing, cercetare în domeniul reducerii
emisiilor de carbon, cercetare tehnică în
domeniul compensării emisiilor de dioxid de
carbon, controlul calității cu privire la protecția
mediului și reducerea emisiilor de carbon
evaluări și elaborarea de rapoarte și studii
în domeniul protecției mediului, consultanţă
în domeniul economisirii energiei, studii în
domeniul protecției mediului, cercetarea si
consultanta în domeniul protecției mediului.

───────

(210) M 2022 00291
(151) 17/01/2022
(732) MT MANAGEMENT & EVENTS

S.R.L, STR. MUZEUL APEI, NR.
12C, APARTAMENT 3, JUDEȚ
CLUJ, FLOREȘTI, CLUJ, ROMANIA

(540)

TRANSYLVANIA open

(591) Culori revendicate: verde
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 07.01.01; 21.03.01;
29.01.01; 29.01.03; 29.01.04

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

41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────

(210) M 2022 00301
(151) 17/01/2022
(732) EDEN S.R.L., INTRAREA

MUZEULUI NR.5, BL.9, SC.2, ET.3,
AP.14, JUD. OLT, CARACAL, OLT,
ROMANIA

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

(540)

EDEN HILL RETREAT & SPA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 06.01.04

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

43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară, servicii de hoteluri, hosteluri,
pensiuni, cazare turistică și de vacanță,
rezervarea de camere de hotel sau de alte

cazări temporare de către agenţiile de voiaj
sau de brokeri, servicii de unităţi de cazare
(hoteluri, pensiuni), servicii de restaurant, servicii
de restaurant cu autoservire, servicii de bufet
pentru gustări (snack-bar), servicii de bar, servicii
de cafenea, servicii de bufet, servicii de cantină,
servicii de catering care constau în furnizarea
de produse alimentare şi băuturi, furnizarea de
facilităţi pentru camping, servicii de tabere de
vacanţă (cazare), servicii hoteliere, servicii de
motel, servicii de furnizare de alimente şi băuturi.

───────

(210) M 2022 00309
(151) 17/01/2022
(732) SC PICK ME SRL, STRADA

AGRICULTORI NR. 79,
BUCURESTI, 021484, ROMANIA

(540)

ȘCOALA PRIMARĂ
Pick Me Academy

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 02.09.14; 26.01.01;
26.01.14; 05.07.13; 05.01.05; 09.07.22;
20.07.01

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

41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale

───────

(591) Culori revendicate: albastru
inchis (HEX#1b154a), albastru
(HEX#382759), mov (HEX#98469a),
roșu (HEX#bc64a8), roz
(HEX#dc93b9), verde (HEX#d8df26)

(591) Culori revendicate: albastru (HEX
#293673), alb (HEX #ffffff), rosu (HEX
#D22333)
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(210) M 2022 00338
(151) 18/01/2022
(732) AXA RENT A CAR SRL, STR.

1 DECEMBRIE 1918, CORP C,
BL. 74, ET. 1, APT. 2, JUDEȚ
HUNEDOARA, PETROȘANI,
HUNEDOARA, ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR.
MIHAI VELICIU, NR. 21, APT. 1,
JUDEȚ CLUJ, CLUJ NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

(540)

AXA RENT A CAR

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.11.01; 29.01.03;
29.01.04; 29.01.06

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

39. Închiriere autoturisme și autovehicule.
───────

(210) M 2022 00346
(151) 07/02/2022
(732) SIMETRIC PLAN SRL, STR. 41E,

JUDEŢ MARAMUREŞ, TULGHIES,
437192, MARAMUREȘ, ROMANIA

(540)

Wonder Woods

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

20. Mobilier.
───────

(210) M 2022 00372
(151) 19/01/2022
(732) BULAT NADIYA, GENERAL

STEFAN BURELEANU, BL.13M.
ET.4 AP.15, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

MORE SUSHI &
SEAFOOD RESTAURANT

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24; 26.11.07; 29.01.12

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

35. Managementul afacerilor în sectorul
transport și livrări, administrarea afacerilor în
domeniul transportului și livrărilor, marketing
pentru evenimente, organizare și realizare
de evenimente promoționale, organizare și
coordonare de evenimente promoționale de

În conformitate cu prevederile art. 22 din Legea
nr. 84/1998, republicată, conform adresei
înregistrată cu nr. OSIM 1013366 din data

10.05.2022 solicitantul nu revendică un drept
exclusiv asupra denumirii: "RENT A CAR".

(591) Culori revendicate: verde (HEX   
             #50ca8f),  albastru (HEX#2f2f55), 
             alb (HEX#fdfeff)

În conformitate cu art.22 din Legea
nr.84/1998, republicată, conform adresei
nr.1015269/27.05.2022, solicitantul nu

revendică un drept exclusiv asupra denumirilor:
“SUSHI” şi "SEAFOOD RESTAURANT".

(591) Culori revendicate: negru, albastru,
turcoaz, alb
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marketing pentru terți, promovare a vânzărilor
de produse și servicii ale terților prin evenimente
promoționale, organizare de evenimente,
expoziții, târguri și spectacole în scopuri
comerciale, promoționale și publicitare.
41. Organizare de evenimente recreative,
organizare de evenimente muzicale, organizare
de evenimente pentru divertisment, organizarea
de evenimente culturale și artistice, organizare
și coordonare de evenimente de divertisment,
servicii de maestru de ceremonii pentru
petreceri și evenimente speciale, servicii de
informare cu privire la bilete pentru evenimente
de divertisment, servicii de divertisment de
tipul organizare de evenimente sociale de
divertisment, organizare și coordonare de
evenimente de degustare de vinuri, în
scopuri educative, organizare și coordonare de
evenimente de degustare de vinuri, în scopuri
recreative, servicii de înscriere și de rezervare
de bilete la evenimente în domeniul sporturilor
electronice, furnizare de informații despre
divertisment și evenimente de divertisment, în
rețele online și pe internet, servicii de rezervare
de bilete și locuri la evenimente recreative și de
petrecere a timpului liber, pregătire în domeniul
cateringului.
43. Rezervări la restaurant, servicii oferite de
restaurante de delicatese, servicii oferite de
restaurante cu autoservire, servicii oferite de
restaurante (servirea mesei), servicii oferite de
restaurante pentru turiști, servicii de restaurant
chinezesc, servicii de restaurant washoku,
servicii de rezervări la restaurant, servicii de
restaurant și bar, rezervări pentru restaurante și
mese, furnizarea de recenzii despre restaurante,
servicii de restaurante de sushi, servicii de
restaurante fast-food, servicii de informare
privind restaurantele, servicii de restaurant cu
specific japonez, servicii oferite de restaurante
specializate în preparate la grătar, servicii
de restaurante care servesc ramen, servicii
de cluburi cu restaurante private, servicii de
restaurante care servesc tempura, servicii oferite
de restaurante care servesc udon și soba,
servicii de restaurant cu servire la pachet,
furnizare de recenzii de restaurante și baruri,
servicii de catering pentru restaurante fast-
food cu autoservire, furnizarea de informații cu
privire la restaurante, servicii de restaurante
pentru furnizarea de mâncăruri rapide, servire
de alimente și băuturi în restaurante și baruri,
furnizare de alimente și băuturi în restaurante
și baruri, furnizare de alimente și băuturi pentru
oaspeți în restaurante, servire de alimente și
băuturi pentru oaspeți în restaurante, servicii de
restaurant care includ servicii de bar cu licență,

servicii de agenție de voiaj pentru rezervarea
de locuri la restaurante, servicii de cazare
pentru evenimente, furnizare de spații special
amenajate pentru banchete și evenimente
sociale pentru ocazii speciale, furnizarea de
spații pentru evenimente și de spații pentru
birouri provizorii și pentru reuniuni, servicii de
catering, servicii de catering mobil, servicii de
catering hotelier, servicii de catering în exterior,
servicii de catering pentru firme, serviciu de
catering pentru instituții, servicii de catering
pentru școli, servicii de catering pentru banchete,
servicii de catering pentru petreceri, servicii de
catering pentru cantinele firmelor, servicii de
catering pentru instituții educaționale, servicii
de consultanță în domeniul cateringului, servicii
de catering pentru centre de conferințe, servicii
de catering pentru case de oaspeți, servicii de
catering pentru spații special amenajate pentru
conferințe, servicii de catering pentru petreceri
de zile de naștere, servicii de catering pentru
săli spații special amenajate pentru expoziții,
servicii de catering pentru oferirea de mâncare
specifică bucătăriei japoneze, servicii de catering
pentru oferirea de mâncare specifică bucătăriei
europene, servicii de catering pentru spații
special amenajate pentru târguri și expoziții,
servicii de caritate, și anume furnizarea de
catering de alimente și băuturi.

───────

(210) M 2022 00386
(151) 19/01/2022
(732) VINALTUS S.R.L., STR.

PRINCIPALA, NR. 15, SAT
SITOAIA, JUDEȚ DOLJ, COMUNA
ALMAJ, DOLJ, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
IVANESCU GABRIEL DAN, STR.
AVRAM IANCU, NR. 48A, SC. B,
AP. 10, JUDEȚ BRAȘOV, BRAȘOV,
500086, BRAȘOV, ROMANIA

(540)
VIILE ALMAJ GALLA

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

33. Vinuri cu indicaţie geografică Dealurile
Olteniei, arealul Almaj.

───────
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(210) M 2022 00387
(151) 19/01/2022
(732) VINALTUS S.R.L., STR.

PRINCIPALA, NR. 15, SAT
SITOAIA, JUDEȚ DOLJ, COMUNA
ALMAJ, DOLJ, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
IVANESCU GABRIEL DAN, STR.
AVRAM IANCU, NR. 48A, SC. B,
AP. 10, JUDEȚ BRAȘOV, BRAȘOV,
500086, BRAȘOV, ROMANIA

(540)

NEGRU DE ALMAJ
I.U.S.O./ I.U.S.R.

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

33. Vinuri cu denumire de origine controlată
Banu Măracine, din arealul Almaj, cu excepţia
vinurilor obţinute din soiul de vinificaţie Negru de
Drăgăşani.

───────

(210) M 2022 00393
(151) 03/02/2022
(732) AUREL ISPAS, STR. BOBALNA

(540)

O2 - Longlife

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.13; 15.09.10

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

5. Preparate sanitare pentru scopuri medicale,
substanțe și alimente dietetice adaptate pentru
scopuri medicale sau veterinare, alimente pentru
sugari, suplimente dietetice de uz uman și
veterinar.
9. Aparate și instrumente științifice, de
cercetare, salvare și învățare, aparate de
respirat pentru înot subacvatic, dispozitive
pentru stingerea incendiilor.
10. Aparate și instrumente medicale, articole
ortopedice, dispozitive terapeutice și de
asistență adaptate pentru persoanele cu
handicap, aparate de masaj.
41. Educație, furnizarea de instruire,
divertisment, activități sportive și culturale.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară și de înfrumusețare pentru
persoane.

───────

(591) Culori revendicate: negru (HEX
#000000), albastru (HEX #1E7FCB),
verde (HEX #87E990)

NR. 5A, SAT GHERMANESTI,
COMUNA SNAGOV, JUDEŢ ILFOV,
GHERMANESTI, ILFOV, ROMANIA
ANDREI-THOMAS ISPAS,
STR. BOBALNA NR. 5A, SAT
GHERMANESTI, COMUNA
SNAGOV, JUDEŢ ILFOV,
GHERMANESTI, ILFOV, ROMANIA
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(210) M 2022 00423
(151) 20/01/2022
(732) SC DESERTA SRL, STR. C.

PORUMBESCU, NR. 3, JUDETUL
SIBIU, SIBIU, SIBIU, ROMANIA

(740) CABINET PI SIMONA JEFLEA,
CALEA DUMBRAVII, NR. 139/2,
JUDETUL SIBIU, SIBIU, SIBIU,
ROMANIA

(540)

STONE COFFEE
La depunerea cererii de marcă, solicitantul

a declarat că nu revendică un drept exclusiv
asupra denumirii solicitantul nu revendică un
drept exclusiv asupra denumirii: "COFFEE".

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

30. Arome de cafea, cafea, înlocuitori de cafea,
băuturi din cafea cu lapte, băuturi pe bază de
cafea, produse din şi pe bază de cafea, capsule
de cafea, umplute, cafea neprăjită, preparate
vegetale folosite ca substituenţi pentru cafea.
35. Afaceri comerciale, import, export,
francizare, consiliere, consultanţă pentru afaceri
şi management, publicitate şi reclamă,
organizare de expoziţii şi orice formă de
prezentare în scop comercial în legătură cu
produsele/serviciile din clasele 30 şi 43 ce fac
obiectul înregistrării.
43. Servicii de bar, servicii de cafenea, informaţii
şi consiliere cu privire la prepararea de produse
din/pe bază de cafea.

───────

(210) M 2022 00428
(151) 20/01/2022
(732) SC DESERTA SRL, STR.C

PORUMBESCU, NR.3, JUDEȚ
SIBIU, SIBIU, SIBIU, ROMANIA

(740) CABINET PI SIMONA JEFLEA,
STR.CALEA DUMBRAVII, NR.139/2,
JUDEȚ SIBIU, SIBIU, SIBIU, ROMANIA

(540)

7 STRATURI

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

1. Amestecuri de: stabilizatori, emulgatori,
enzime, săruri, agenți de gelifiere, emulsifianti
(lecitina), agenți de îngroșare (alginati, agar
agar, albumina, amidon, guma arabica,
tapioca, caragenan, guar, cmc, locust, pectina),
arome, gluten, proteine animale si vegetale,
indulcitori, cazeine, lactoza, glucoza, fructoza,
dextroza, grasimi vegetale si animale, substante
aromatizante destinate utilizării în industria
alimentară, pentru prepararea alimentelor, cum
ar fi: produse lactate, produse de gelaterie,
produse de patiserie, panificatie și de cofetărie,
dulciuri, maioneze, sosuri, dressinguri si produse
de gastronomie.

32. Apă gazoasă, aperitive, nealcoolice, cidru,
nealcoolic, cocktail-uri, nealcoolice, băuturi
energizante, sucuri de fructe / suc de
fructe, nectaruri de fructe, nealcoolice, băuturi
izotonice, limonade, băuturi non-alcoolice din
fructe uscate, apă minerală (băuturi), băuturi
nealcoolice pe bază de suc de fructe, băuturi
nealcoolice, băuturi nealcoolice pe bază de
miere,  băuturi  nealcoolice aromatizate cu cafea,
băuturi nealcoolice aromatizate cu ceai, băuturi
sportive bogate în proteine, băuturi pe bază de
orez, altele decât substituenţii de lapte, şerbeturi

30. Produse de cofetarie si patiserie, produse de
cofetărie cu migdale, biscuiţi / fursecuri, torturi/
prăjituri, deserturi precongelate, sandvişuri cu
brânză, gustări pe bază de cereale, băuturi
din ciocolată cu lapte, ciocolata, spume de
ciocolată, băuturi pe bază de ciocolată, nuci
învelite în ciocolată, băuturi din cacao cu lapte,
băuturi pe bază de cacao, arome de cafea,
cafea, băuturi din cafea cu lapte, băuturi pe
bază de cafea, produse de cofetărie / produse
de cofetărie cu zahar, biscuiţi săraţi şi uscaţi
(crackers), cremă din ouă şi lapte, spume pentru
desert (produse de cofetărie), dulce de leche
(dulceaţă de lapte), jeleuri de fructe (produse
de cofetărie), turtă dulce, sandvişuri de hot
dog, îngheţată, dropsuri (produse de cofetărie) /
pastile (produse de cofetărie), plăcinte cu
carne, clătite, produse de cofetărie din fructe,
produse de patiserie, produse de cofetărie
cu arahide, praline, budinci, quiche (tartă),
prăjituri de orez, budincă de orez, gustări pe
bază de orez, sandvişuri, sorbeturi (îngheţate)/
şerbeturi (îngheţate), profiterol, cornuri, pateuri
cu ciocolată, cremă de zahăr ars, macarons
din nucă de cocos, capsule de cafea, umplute,
pacheţele de primăvară, ceai, cafea neprăjită,
băuturi pe bază de ceai cu lapte, preparate
vegetale folosite ca substituenţi pentru cafea,
vafe, sirop auriu, sirop de agave, miere.
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33. Lichioruri, băuturi alcoolice care conţin
fructe , bitter, cidru acoolic, cocktail-uri, gin, rom,
votca, vin, siropuri cu continut de alcool pentru
prepararea cocktail-urilor.
35. Afaceri comerciale, servicii de agentii de
import export, francizare, consiliere, consultanţă
pentru afaceri şi management, publicitate şi
reclamă, organizare de expoziţii şi orice formă
de prezentare în scop comercial în legatură cu
produsele din clasele 1, 30 32, 33 si 43 ce fac
obiectul înregistrării.
43. Servicii de bar, servicii de cafenea, servicii de
bufet, servicii de restaurant, servicii de catering
care constau în furnizarea de produse alimentare
şi băuturi, servicii hoteliere, servicii de restaurant
cu autoservire, servicii de bufet pentru gustări
(snack-bar), decorare de alimente, decorarea de
torturi, furnizare de informații și consiliere cu
privire la prepararea de mâncăruri.

───────

(210) M 2022 00444
(151) 09/02/2022
(732) RABORDAS S.R.L., STR. BÂRSEI

NR. 2L1, JUD. BRAȘOV, BRAȘOV,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

cliniqA by dr. Radu Bordaș

(531) Clasificare Viena:
29.01.02; 29.01.08; 27.05.01; 27.05.06;
01.01.02; 01.01.10

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

10. Aparate, dispozitive și articole pentru
alăptarea bebelușilor, instrumente medicale
prevăzute cu laser, instrumente laser de uz
medical, instrumente medicale care intră în
contact temporar cu corpul uman, instrumente
medicale care sunt introduse în interiorul
corpului uman, dispozitive pentru alăptarea
bebelușilor, dispozitive contraceptive, dilatatoare
uretrale, dilatatoare uterine, dilatatoare vaginale,
dilatatoare ginecologice, contraceptive (altele
decât cele chimice), cupe menstruale,
articole pentru alăptarea bebelușilor, proteze
periuretrale, implanturi artificiale, implanturi
biodegradabile, implanturi chirurgicale artificiale,
implanturi chirurgicale (din materiale artificiale),
implanturi chirurgicale confecționate din
materiale artificiale, implanturi chirurgicale
formate din materiale artificiale, implanturi
contraceptive, stenturi uretrale implantabile,
stenturi uretrale sub formă de suporturi
chirurgicale.
35. Gestionare administrativă a clinicilor
medicale, gestionare a costurilor medicale,
servicii de transcriere medicală, negociere de
contracte cu plătitorii de servicii medicale.
44. Servicii de asistență medicală pentru
oameni, ambulatorii, consiliere genetică,
consiliere în materie de sănătate, consiliere și
consultanță legate de stilul de viață în scop
medical, consultanță privind îngrijirea sănătății,
consultanță profesională în materie de sănătate,
evaluarea controlului greutății, evaluarea riscului
asupra sănătăţii, furnizare de informații în
materie de sănătate, furnizare de informații în
materie de sănătate prin telefon, furnizarea de
informatii medicale prin intermediul unei retele
globale de calculatoare, management de servicii
de asistență medicală, monitorizarea pacienților,
orientare dietetică și nutrițională, planificare
familială, servicii consultative privind pierderea
în greutate, servicii consultative privind controlul
greutății, servicii de analize de laborator în
cadrul tratamentului pentru persoane, servicii de
asistență la naștere, servicii de clinici medicale
și de sănătate, servicii de consiliere pentru
pierderea în greutate, servicii de consiliere
referitoare la diete, servicii de consiliere și
consultanță în domeniul nutriției, servicii de
consultanță referitoare la îngrijirea sănătății,
servicii de consultanță în domeniul alăptării,
servicii de consultanță în domeniul asistenței
medicale, servicii de consultanță în vederea

(băuturi)  /  sorbeturi  (băuturi),  smoothie-uri,  apă
carbogazoasă, băuturi  răcoritoare,  băuturi  pe
bază de soia, altele decât substituenţii de lapte,
siropuri.

(591) Culori revendicate: negru (Pantone
Process Black C), auriu (Pantone 
871C)
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pierderii în greutate, servicii de evaluare a
sănătăţii, servicii de gestionare a greutății,
servicii de informare și consiliere cu privire la
sănătate, servicii de informații medicale furnizate
pe internet, servicii de masaj pentru femei
gravide, servicii de îngrijire postnatală pentru
femei, servicii de terapie, servicii medicale,
servicii medicale oferite printr-o rețea de furnizori
de servicii medicale pe bază contractuală,
servicii medicale și de sănătate, servicii
obstetrice, servicii oferite de clinici medicale,
servicii terapeutice cu celule stem, studii de
evaluare a riscului privind starea de sănătate,
studii de evaluare a sănătății.

───────

(210) M 2022 00456
(151) 22/01/2022
(732) A.G. RADIO HOLDING SRL,

SPLAIUL UNIRII NR. 165,
CLĂDIREA TN OFFICES 1, ET. 10,
CAM. D, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

KIMARO
(531) Clasificare Viena:

27.05.01; 27.05.17; 29.01.15; 26.01.01;
26.04.02; 26.03.01

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

9. Aparate şi instrumente utilizate ı̂n ştiinţă,
de cercetare, nautică de navigaţie , topografie,
fotografie, cinematografie, audiovizuală, optică,
cântărire, măsurare, semnalizare, verificare
(monitorizare), detectare, testare, inspectare,
salvare şi ı̂nvăţare, aparate şi instrumente
pentru conducerea, distribuţia, transformarea,
acumularea, reglarea, reglementarea sau
controlul distribuţiei sau utilizării energiei
electrice, aparate şi instrumente pentru
ı̂nregistrarea, transmiterea, recepția şi
reproducerea sau procesarea sunetului sau
imaginii sau datelor, suporturi magnetice de

stocare a datelor, date stocate sau descărcabile,
baze de date, software pentru computere,
suporturi de stocare digitale sau analog,
discuri de vinil, compact-discuri, DVD-uri şi alte
suporturi de ı̂nregistrare digitale, mecanisme
pentru aparate care funcţionează cu fise, case
de marcat, maşini dispozitive de calculat,
echipamente de prelucrare a datelor şi
calculatoare, computere și dispozitive periferice
pentru computere, software, software pentru
computere, costume pentru scufundări, măşti
pentru scufundări, dopuri de urechi pentru
scufundări, cleşti de nas pentru scufundări
sau ı̂not, mănuşi pentru scufundări, aparate
de respirat pentru ı̂not subacvatic, dispozitive
pentru stingerea incendiilor, în special:
dispozitive și suporturi pentru stocarea de
date, dispozitive pentru tehnologia informației,
audiovizuale, multimedia și fotografice, orice
suporturi de sunete, de imagini şi de date,
cuprinse în clasa 09, goale (neînregistrate),
preînregistrate sau înregistrate, cum ar fi: benzi
audio, benzi video, casete audio, casete video,
casete pentru jocuri video, casete audio digitale,
casete de date, dischete, discuri acustice, discuri
optice de orice fel - compact-discuri audio și/sau
video (CD), CD-ROM-uri, DVD-uri, CD-R, DVD-
R, DVD+R, BD-R, CD-RW, DVD-RW, DVD+RW,
Blu-Ray, etc. -, orice alte suporturi de înregistrare
magnetică, orice suporturi de înregistrare
digitală, carduri de memorie USB, carduri
de memorie SD și microSD, fișiere digitale
(podcast), fișiere cu muzică descărcabile, fișiere
cu imagini descărcabile, fișiere multimedia
descărcabile, fișiere de date descărcabile, fișiere
de date, baze de date descărcabile, baze de
date interactive descărcabile, seturi de date,
înregistrate sau descărcabile, conținut media,
publicații electronice, descărcabile, cărți audio,
cărți electronice, cărți digitale, descărcabile
de pe internet sau înregistrate, sunete de
apel pentru telefoane mobile, descărcabile,
aparate audio care redau fișiere, playere
și recordere audio/video combinate, media-
playere portabile, playere media mobile care
se poartă în combinație cu hainele, compact-
disc playere, huse pentru casete audio/
video, huse, genți, etuiuri, cutii de transport
pentru playere (CD-playere, DVD-playere, MP3
playere, etc.), aparate şi instrumente optice,
în măsura în care sunt incluse în clasa 9, în
special ochelari de orice fel (ochelari smart,
ochelari de soare, ochelari antiorbire, ochelari
3D, ochelari sport, ochelari antipraf, ochelari
antireflex, etc.), lentile pentru ochelari, rame de
ochelari, portochelari, etuiuri, suporturi pentru
ochelari, vizoare, software, pachete de software,

(591) Culori revendicate: turcoaz, 
galben,albastru, roșu, alb, negru
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software de calculator, software pentru jocuri,
software de sincronizare de fișiere, software/
programe pentru prelucrarea de fișiere muzicale
digitale, software pentru punerea la comun de
fișiere, software interactiv, software multimedia,
software educațional, software gratuit, software
de comunicare, retelizare și rețele sociale,
software social, software colaborativ, software
pentru realitatea virtuală și augmentată, software
de aplicații de calculator pentru transmisia
continuă de conținut media audiovizual pe
internet, software pentru inteligența artificială
și învățare automată, software pentru asistent
virtual, software de telecomunicații, aplicații
software (înregistrate sau descărcabile) pentru
calculatoare, notebookuri, laptopuri, tablete,
telefoane, telefoane inteligente, terminale
mobile, dispozitive mobile, ceasuri, orice fel de
dispozitive inteligente, software de calculator
pentru optimizarea resurselor audiovizuale ale
aplicațiilor multimedia, software de calculator
pentru integrarea aplicațiilor și bazelor de
date, software pentru îmbunătățirea posibilităților
audiovizuale ale aplicațiilor multimedia, și
anume integrarea de text, sunet, grafici,
imagini fixe și animate, platforme de software
colaborativ înregistrat sau descărcabil, platforme
de software de calculator înregistrat sau
descărcabil, platforme de editare colaborativă în
timp real înregistrat sau descărcabil, platforme
de software înregistrat sau descărcabil,
programe de aplicaţie (aplicaţii) (descărcabile),
programe de calculator înregistrat sau
descărcabil, programe de calculator/programe
multimedia înregistrat sau descărcabil,
programe de calculator folosite în telecomunicații
înregistrat sau descărcabil, programe pentru
jocuri înregistrat sau descărcabil, portofele
electronice descărcabile, dispozitive pentru
efecte electrice și electronice pentru instrumente
muzicale, difuzoare, subwoofere, interfețe audio,
egalizatoare audio, amplificatoare digitale,
emițătoare digitale, comenzi electronice pentru
mașini/echipamente, huse/genți/etuiuri și filme
de protecție pentru telefoane smart, tablete,
calculatoare, terminale interactive touch screen,
căști, echipamente inteligente, echipamente
handsfree, carduri/dispozitive de memorie,
snururi (curele) pentru telefoane, căști pentru
realitate virtuală, căști audio și accesorii
pentru căști, kit-uri/echipamente hands-free
pentru telefoane, table interactive, mixere
audio, receptoare audio și video, aparatură
didactică audiovizuală, console audio mixer,
chei electronice (pentru telecomandă), pixuri și
agende electronice, agende digitale, partituri
electronice (descărcabile), publicații electronice,

compase pentru măsurat, alarme acustice,
dispozitive de memorie de calculator, SSD,
dispozitive periferice pentru calculatoare,
cititoare de date, adaptoare USB, adaptoare
pentru carduri de memorie flash, tokenuri de
securitate, brățări magnetice, brățări inteligente,
brățări de identificare codate, cartele codate,
carduri magnetice, carduri inteligente, ceasuri
smart, inele smart, alte dispozitive inteligente,
bastoane selfie, dispozitive portabile de
urmărire a activității, lumini intermitente și
de semnalizare (dispozitive), lasere, ecrane
fluorescente, joystick-uri magneți, baterii solare,
celule fotovoltaice, lanterne, dispozitive de
semnalizare, luminoasă sau mecanică, căști
pentru comunicare la distanță, echipamente de
protecție pentru sporturi, insigne magnetice,
aparate mobile de telecomunicații, aparate și
dispozitive de înregistrare, transmitere, recepție,
localizare și reproducere a sunetului, aparate
de transmisie și recepție pentru difuzare de
programe de televiziune, transmițătoare de
telecomunicații (și seturi).
25. Articole de îmbrăcăminte, încălțăminte și
pentru acoperirea capului, în special: tricouri,
îmbrăcăminte din tricotaje, bandane, căști, șepci,
pălării, curele, șaluri, eșarfe, cravate, salopete,
jachete, pelerine, cămăși, rochii, pantaloni,
chimonouri, îmbrăcăminte pentru plajă, articole
sport, hanorace, îmbrăcăminte cu LED-uri
încorporate, articole de îmbrăcăminte din piele
sau imitație de piele.
35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
marketing, cercetare/studii de marketing, analiză
de piaţă, servicii de informaţii privind marketing-
ul, marketing ı̂n cadrul editării produselor
software, consultanță în managementul și/
sau organizarea afacerilor, managementul
administrativ externalizat pentru companii,
consultanță privind strategiile de comunicare,
gestiunea afacerilor comerciale, administraţie
comercială, administrarea comercială a
licențelelor pentru bunurile și serviciile
aparținând altora, lucrări de birou, servicii de
planificare/reamintire a programărilor (funcţii
de birou), servicii de intermediere comercială,
intermediere de contracte pentru terți pentru
achiziția și vânzarea de bunuri/servicii,
intermedierea de contracte (pentru terţi, inclusiv
artiști), intermedierea de abonamente pentru
serviciile de telecomunicaţii (pentru terţi),
intermedierea serviciilor de telecomunicații,
negocierea şi ı̂ncheierea de tranzacţii comerciale
pentru terţi, negocierea contractelor de afaceri
pentru terţi, servicii de achiziţie pentru terţi
(achiziţionarea de bunuri şi servicii pentru
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alte afaceri), sondaje de opinie, cercetare în
domeniul publicităţii, cercetare privind afacerile,
managementul afacerilor cu privire la furnizorii
de servicii independente, oferirea de informații
în domeniul afacerilor, inclusiv prin internet,
oferirea de informaţii comerciale şi consiliere
pentru consumatori ı̂n alegerea bunurilor şi
serviciilor, servicii de agenție de informații
comerciale, compilarea datelor/indexurilor de
informaţii pentru scopuri comerciale sau
publicitare, administrare comercială privind
licenţierea bunurilor şi serviciilor aparţinând
terţilor, distribuţie de produse/esantioane în
scopuri publicitare, răspândirea materialelor
publicitare, promovarea vânzărilor (pentru terti),
închirierea spațiilor publicitare, închiriererea
timpului (minutelor) publicitar în cadrul mediilor
de comunicare, închiriere de material publicitar,
publicitate și orice fel de comunicare comercială
audiovizuală, în special publicitate radio,
prin televiziune, cinematografica, imprimata,
prin videotext, teletext, prin internet/online,
mail sau prin orice tehnica sau metoda,
publicitate prin poștă, publicitate online pe
o reţea de calculatoare, publicitate pe o
rețea de comunicare online, publicitate cu
plata per click, comercializare publicitară,
şi anume publicitate, relaţii publice (relaţii
publice) şi marketing, comenzi telefonice
pentru teleshopping, telemarketing, publicare
de materiale promoţionale, producție de
film publicitar, clipuri publicitare audio-video,
intermediere de filme publicitare si orice
fel de productii audio-video publicitare,
scrierea și publicarea textelor publicitare,
actualizarea materialului publicitar, scrierea
de scenarii cu scopuri publicitare, difuzarea
materialelor publicitare, machetare pentru
promoţiile publicitare sau de vânzări, servicii de
aşezare ı̂n pagină pentru scopuri publicitare,
servicii de relaţii media, prezentare de
produse în mediile de comunicare, compilare,
sistematizare si actualizarea datelor în baza
de date a calculatorului, publicitate, în
special dezvoltare strategică şi planificarea
campaniilor, pregatirea sectiunilor publicitare,
management de proiect şi evenimente, şi anume
planificare, supravegherea derulării şi realizarea
de campanii, proiecte şi evenimente cu scop
publicitar, organizare de târguri, expoziţii,
spectacole în scopuri comerciale sau de
publicitate, distribuire de cataloage şi prospecte
publicitare, gestionare de fişiere informatice,
preluare telefonica si/sau computerizata de
comenzi pentru oferte de cumparaturi pe internet
sau teleshopping, vânzări prin licitaţie, inclusiv
prin internet, servicii de agenţie de publicitate,

concepţie şi realizarea de prezentări şi de
alte oferte informaţionale cu scopuri publicitare
şi comerciale şi pe internet, în alte reţele
de date, în servicii online, precum şi prin
tehnici multimedia, organizare şi realizare de
prezentări multimedia în scopuri publicitare,
dezvoltare de conceții de publicitate, dezvoltare
şi creare de concepte publicitare, dezvoltare,
concepţie şi creare de concepte audiovizuale
de comunicare, în scopuri publicitare, scriere,
compunere, înregistrare/fixare și publicare de
texte publicitare, actualizarea materialelor de
publicitate, ı̂nregistrarea comunicărilor şi datelor
scrise, servicii de planificare pentru publicitate,
publicarea de produse de imprimerie (și în format
electronic) în scopuri publicitare, difuzarea
de anunțuri/spoturi publicitare, publicare şi
editare de cataloage în scopuri publicitare,
furnizarea de clasamente ale utilizatorilor ı̂n
scopuri comerciale sau publicitare, profilarea
consumatorilor ı̂n scopuri comerciale sau de
marketing, stocare de date în reţele de date
computerizate, strângerea la un loc, în beneficiul
terţilor a unor produse diverse (exceptând
transportul) pentru a permite clienţilor să le vadă
şi să le achiziţioneze cât mai comod prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web sau
al emisiunilor de teleshopping, înregistrarea
comunicărilor și informațiilor scrise, actualizarea
și întreținerea informațiilor în registre, producția
de programe de teleshopping, consultanță
privind strategii de relații cu publicul, organizarea
de abonamente la servicii de telecomunicații
pentru terți, furnizarea unei pieţe comerciale
online pentru cumpărătorii şi vânzătorii de
bunuri şi servicii, servicii de comerţ online cu
amănuntul pentru muzica digitală descărcabilă,
servicii de comerţ online cu amănuntul pentru
tonurile de apel descărcabile, servicii de comerţ
online cu amănuntul pentru filmele şi muzica
descărcabilă şi preı̂nregistrată, servicii de comerţ
cu amănuntul pentru preparatele sanitare şi
veterinare şi pentru proviziile medicale, servicii
de comerț cu licențe de film, radio, televiziune,
audio și/sau video.
38. Servicii de telecomunicaţii, în special:
servicii de difuzare (emisiune) sau retransmisie
de programe de radiodifuziune, televiziune,
videotext, teletext, difuzare sau retransmisie
de programe de radiodifuziune/televiziune prin
internet, cablu, satelit, difuzare de programe
de teleshopping prin intermediul televiziunii,
colectarea și livrarea de știri (agenții de presă),
colectare şi livrarea de informaţii generale în
cadrul serviciilor agenţiilor de presă, transmisie
de sunet, imagine și/sau date prin cablu,
satelit, retele computerizate, cabluri telefonice
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și ISDN și orice alt tip de medii de transmisie,
transmiterea cu ajutorul calculatorului a
mesajelor și imaginilor, transmisie de podcasturi,
flux continuu (streaming) de date, furnizarea
canalelor de telecomunicaţii pentru serviciile de
teleshopping, furnizarea accesului la informaţii
memorate în baze de date, inclusiv pe internet,
şi prin internet şi în special prin sisteme
de calculatoare, cu comunicare interactivă,
furnizare de acces la informaţii pe internet, în
special în domeniul radiodifuziunii, televiziunii
pe internet, furnizarea de camere de chat
pe internet, furnizarea de forumuri de discuții
online, punerea la dispoziţie a unui portal
online, servicii de transmisii audiovizuale la
cerere: radiodifuziune/televiziune pentru abonaţi
(in special sub formă plătită), transmisie
video, la cerere, telecomunicații prin intermediul
platformelor si portalurilor de internet, servicii
de videoconferință, radiotelefonie mobilă, în
special furnizare de acces la aplicaţii, transmisie
electronică de date, software de calculator,
precum şi conţinuturi audio, video sau
multimedia către terminale mobile prin reţele
de comunicaţii locale sau globale, furnizarea
şi închirierea timpilor de acces la baze de
date deservite de computere, la un computer
utilizat pentru mesaje şi buletine informative, la
reţele interactive de comunicaţii prin intermediul
computerelor, la publicaţii electronice în diverse
domenii, la cataloage de mărfuri, servicii
sau informaţii, transmiterea de felicitări online,
transmisia de fișiere digitale, transmiterea
e-mail-urilor, închirierea echipamentului de
telecomunicații, închiriere de modemuri, servicii
de buletine electronice, mesaje electronice,
servicii de mesagerie vocală.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
servicii de amuzament, divertisment radio,
pe internet sau de televiziune, furnizarea de
informații despre divertisment, amuzament și
orice posibilități/facilități de recreere, furnizarea
de recenzii pentru scopuri de divertisment sau
culturale, furnizarea clasamentelor folosite ı̂n
scopuri de publicitate sau culturale, furnizarea
de informații în domeniul divertismentului,
producţie de programe sau emisiuni de
radio, televiziune, film, videotext şi teletext
(cu excepţia celor în scop publictar),
producția de muzică, producţie de filme, altele
decât filmele publicitare, producţie de benzi
(casete, etc.) audio/video, editare audio-video
pentru evenimente, servicii de inginerie de
sunet pentru evenimente, servicii oferite de
studiouri de înregistrare pentru televiziune/radio,
închiriere de instrumente muzicale, închiriere

de aparatură de iluminat pentru studiouri de
televiziune, închirierea aparatelor de înregistrare
video, închirierea camerelor video/închirierea
camerelor de filmat, închirierea echipamentelor
audio, închirierea de înregistrari sonore, editarea
de, înregistrarea pe benzi/casete video (filmare),
închirierea casetelor video, producția de
spectacole, concerte, festivaluri, online/în direct
(live), servicii artistice prestate de orchestre,
organizarea şi realizarea de evenimente
sportive sau culturale, în direct (live) sau
online, producția, organizarea și/sau realizarea,
susținerea de evenimente de divertisment, de
festivaluri de orice fel, inclusiv de muzică/film, în
direct (live) sau online, organizarea de expoziţii
în scopuri culturale sau educative, organizare
şi coordonare de concerte, conferințe, colocvii,
simpozioane, congrese, în direct (live) sau
online, organizare si coordonare de concursuri
sau de orice fel de competiții, educative sau
de divertisment, organizarea si susținerea unor
forumuri educaționale în persoană, reprezentaţii
teatrale, organizare de spectacole (servicii de
impresar), prezentări şi închiriere de filme tv
sau cinematogragfice, închirierea de înregistrari
de sunete, îngrijire redacțională a aparițiilor pe
internet, proiecţii de filme tv sau cinematografice,
microfilmare, furnizarea online a publicaţiilor
electronice nedescărcabile, publicare on-
line a cărţilor, jurnalelor sau periodicelor
electronice, servicii de jocuri furnizate on-line
de la o reţea de calculatoare, închirierea
echipamentelor pentru jocuri, furnizarea online
de muzică și/sau imagini video, nedescărcabile,
furnizarea filmelor, nedescărcabile, prin servicii
audiovizuale la cerere, furnizarea de programe
audiovizuale, nedescărcabile, prin intermediul
serviciilor audiovizuale la cerere, scriere de
texte altele decât cele publicitare, servicii
de punere în pagină, altele decât pentru
scop publicitar, rezervarea locurilor pentru
spectacole și/sau evenimente de divertisment/
amuzament/recreere de orice fel, servicii de
agenție de bilete (divertisment), organizarea
de loterii, planificarea/organizarea de petreceri
(divertisment), organizarea de evenimente
de divertisment de tip cosplay, prezentarea
prestațiilor live, publicarea de texte, altele decât
textele de publicitate, furnizarea facilităților de
recreere.
42. Dezvoltare tehnică de ghiduri electronice de
programe de televiziune (software), programare
pentru calculatoare, actualizare de software
pentru baze de date, instalare şi întreţinere de
software pentru bazele de date, creare și editare
de software și de jocuri de calculator, crearea și
proiectarea de indexuri de informații bazate pe
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site-urile web, dezvoltarea de software în cadrul
publicării de software, închiriere de software
pentru calculator întocmire de site-uri web,
proiectare şi actualizare de pagini principale
de web, găzduirea de site-uri web, închiriere
de programe video şi de imagine (software),
stocarea electronică a datelor, creare, redactare,
dezvoltare de conţinuturi multimedia şi pentru
aplicaţii corespunzătoare (software), proiectare,
dezvoltare și închiriere de software şi programe
de aplicaţii pentru sisteme computerizate
mobile si pentru telefonie mobilă (aplicaţii),
furnizare de software la cerere, dezvoltarea
de platforme de calculatoare, conversia datelor
sau documentelor din format fizic în format
electronic, conversia datelor și a programelor
pentru calculator, alta decât conversia în format
fizic, proiectare si dezvoltare de baze de date
electronice, proiectare si dezvoltare de software
pentru baze de date electronice, platforma ca
serviciu, software ca serviciu, design grafic
pentru materialele promoționale.
45. Licențierea proprietății intelectuale, cesiunea
sau orice altă formă de transmitere a drepturilor
de proprietate intelectuală, administrarea și
distribuirea de licențe pentru proprietate
industrială și pentru drepturile de autor,
furnizare de licențe pentru concepte de franciză,
licențierea software-ului de calculator (servicii
juridice), acordarea de licențe pentru aplicații
software, licențiere (servicii juridice) în cadrul
publicării de software, monitorizarea drepturilor
de proprietate intelectuală, gestionarea
drepturilor de autor, intermediere, management
şi valorificare de drepturi de autor şi drepturi
de proprietate industrială pentru terţi prin
acordare de licenţă, intermediere, valorificare
şi administrare de drepturi de difuzare în
televiziune si radio, în special de drepturi
pentru transmisia de evenimente la televizor/
radio, incluzând evenimente sportive, prin
acordare de licenţă, intermediere, valorificare şi
administrare de drepturi asupra/pentru reportaje
de presă, radio, televiziune şi film, inclusiv
pentru utilizarea pe suporturi de sunet şi
imagine, prin acordare de licenţă, intermediere,
valorificare şi administrare de drepturi asupra
reportajelor de ziar, de revistă, orice publicatie,
inclusiv pentru publicatii on-line, prin acordare
de licenţă, administrare, intermediere sau
valorificare de drepturi de emisie, difuzare,
redifuzare, distribuire, inchiriere, imprumut,
traducere, adaptare, realizare de opere derivate
şi orice alte drepturi legale de utilizare
asupra programelor radio şi/sau de televiziune,
podcasturi, precum şi asupra oricăror alte
producţii de sunet şi/sau de imagine, prin

acordare de licenţă/cesiune sau orice altă
formă de transmitere a drepturilor, intermediere,
administrare, valorificare şi distribuire de
drepturi asupra formatelor de televiziune/radio,
conţinuturilor de televiziune/radio, serialelor de
televiziune/radio, spectacolelor de televiziune/
radio şi emisiunilor de jocuri sau concursuri
pentru televiziune/radio, inclusiv scenarii şi
elementele principale de realizare a acestora,
precum titluri, sigle, concepere de spectacole,
idei de jocuri, imagini de scenă, desfăşurări
de spectacole, tehnici de interogare,etc.
prin acordare de licenţă/cesiune, administrare,
intermediere și valorificare de drepturi asupra
programelor de aplicaţii pentru computere,
sisteme computerizate mobile și/sau de telefonie
mobilă, asupra platformelor (pentru posturi
de radio, televiziune, etc.), inclusiv asupra
conținuturilor acestora, prin acordare de licență/
cesiune, servicii de rețele de socializare online.

───────

(210) M 2022 00461
(151) 22/01/2022
(732) A.G. RADIO HOLDING SRL,

SPLAIUL UNIRII NR. 165,
CLADIREA TN OFFICES 1, ET.
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

(591) Culori revendicate: galben deschis,
galben intens, albastru, ciclamen, rosu,
alb, negru

carti electronice, carti digitale, descarcabile
de pe internet sau inregistrate, sunete de
apel pentru telefoane mobile, descarcabile,
aparate audio care redau fisiere, playere
si recordere audio/video combinate, media-
playere portabile, playere media mobile care
se poarta in combinatie cu hainele, compact-
disc playere, huse pentru casete audio/
video, huse, genti, etuiuri, cutii de transport
pentru playere (cd-playere, dvd-playere, mp3
playere),  aparate  şi  instrumente  optice, 
respectiv: ochelari  de  orice  fel  (ochelari 
smart, ochelari  de soare, ochelari  antiorbire, 
ochelari3d, ochelari sport, ochelari antipraf, 
ochelari antireflex),  lentile  pentru  ochelari, 
rame  de ochelari,  portochelari,  etuiuri, 
suporturi  pentru ochelari,  vizoare,  software, 
pachete  de  software, software  de  calculator, 
software  pentru  jocuri, software  de 
sincronizare  de  fisiere,  software/ programe 
pentru  prelucrarea  de  fisiere  muzicale digitale, 
software pentru punerea la comun de fisiere, 
software  interactiv,  software  multimedia,
software educational, software gratuit, software
de comunicare, retelizare si retele sociale,
software social, software colaborativ, software
pentru realitatea virtuala si augmentata, software
de aplicatii de calculator pentru transmisia
continua de continut media audiovizual pe
internet, software pentru inteligenta artificiala
si invatare automata, software pentru asistent
virtual, software de telecomunicatii, aplicatii
software (înregistrate sau descărcabile) pentru
calculatoare, notebookuri, laptopuri, tablete,
telefoane, telefoane inteligente, terminale
mobile, dispozitive mobile, ceasuri, orice fel de
dispozitive inteligente, software de calculator
pentru optimizarea resurselor audiovizuale ale
aplicatiilor multimedia, software de calculator
pentru integrarea aplicatiilor si bazelor de
date, software pentru îmbunătățirea posibilităților
audiovizuale ale aplicațiilor multimedia, și
anume integrarea de text, sunet, grafici,
imagini fixe și animate, platforme de software
colaborativ inregistrate sau descarcabile,
platforme de software de calculator inregistrat
sau descarcabil, platforme de editare
colaborativa in timp real, platforme inregistrate
sau descarcabile de software, platforme
software pentru transmisie de imagini, conținut
audiovizual, conținut video și mesaje, platforme
de software de calculator pentru retele sociale
inregistrate sau descarcabile, programe de
aplicaţie (aplicaţii) (descărcabile), programe
de calculator inregistrate sau descarcabile,
programe de calculator/programe multimedia,
programe de calculator folosite in telecomunicatii
inregistrate sau descarcabile, programe pentru

9. Aparate şi instrumente utilizate ı̂n ştiinţă,
de cercetare, nautică de navigaţie, topografie,
fotografie, cinematografie, audiovizuală, optică,
cântărire, măsurare, semnalizare, verificare
(monitorizare), detectare, testare, inspectare,
salvare şi ı̂nvăţare, aparate şi instrumente
pentru conducerea, distribuţia, transformarea,
acumularea, reglarea, reglementarea sau
controlul distribuţiei sau utilizării energiei
electrice, aparate şi instrumente pentru
ı̂nregistrarea, transmiterea, receptia şi
reproducerea sau procesarea sunetului sau
imaginii sau datelor, suporturi magnetice de
stocare a datelor, date stocate sau descărcabile,
baze de date, software pentru computere,
suporturi de stocare digitale sau analog,
discuri de vinil, compact-discuri, dvd-uri şi alte
suporturi de ı̂nregistrare digitale, mecanisme
pentru aparate care funcţionează cu fise, case
de marcat, maşini dispozitive de calculat,
echipamente de prelucrare a datelor şi
calculatoare, computere și dispozitive periferice
pentru computere, software, software pentru
computere, costume pentru scufundări, măşti
pentru scufundări, dopuri de urechi pentru
scufundări, cleşti de nas pentru scufundări
sau ı̂not, mănuşi pentru scufundări, aparate
de respirat pentru ı̂not subacvatic, dispozitive
pentru stingerea incendiilor, dispozitive si
suporturi pentru stocarea de date, dispozitive
pentru tehnologia informatiei, audiovizuale,
multimedia si fotografice, orice suporturi de
sunete, de imagini şi de date, cuprinse în
clasa 09, goale (neinregistrate), preinregistrate
sau inregistrate, cum ar fi: benzi audio, benzi
video, casete audio, casete video, casete pentru
jocuri video, casete audio digitale, casete de
date, dischete, discuri acustice, discuri optice
de orice fel - compact-discuri audio si/sau
video (cd), cd-rom-uri, dvd-uri, cd-r, dvd-r, dvd
+r, bd-r, cd-rw, dvd-rw, dvd+rw, blu-ray, -,
orice alte suporturi de înregistrare magnetică,
orice suporturi de înregistrare digitală, carduri
de memorie usb, carduri de memorie sd si
microsd, fisiere digitale (podcast) descarcabile,
podcasturi descarcabile, fisiere cu muzica
descarcabile, fisiere cu imagini descarcabile,
fisiere multimedia descarcabile, fisiere de date
descarcabile, baze de date descarcabile, baze
de date interactive descarcabile, seturi de date,
inregistrate sau descarcabile, continut media,
publicatii electronice, descarcabile, carti audio,
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jocuri, portofele electronice descarcabile,
dispozitive pentru efecte electrice si electronice
pentru instrumente muzicale, difuzoare,
subwoofere, interfete audio, egalizatoare audio,
amplificatoare digitale, emitatoare digitale,
comenzi electronice pentru masini/echipamente,
huse/genti/etuiuri si filme de protectie pentru
telefoane smart, tablete, calculatoare, terminale
interactive touch screen, casti, echipamente
inteligente, echipamente handsfree, carduri/
dispozitive de memorie, snururi (curele)
pentru telefoane, casti pentru realitate virtuala,
casti audio si accesorii pentru casti, kit-uri/
echipamente hands-free pentru telefoane, table
interactive, mixere audio, receptoare audio
si video, aparatura didactica audiovizuala,
console audio mixer, chei electronice
(pentru telecomanda), pixuri si agende
electronice, agende digitale, partituri electronice
(descarcabile), publicatii electronice, compase
pentru masurat, alarme acustice, dispozitive
de memorie de calculator, ssd, dispozitive
periferice pentru calculatoare, cititoare de
date, adaptoare usb, adaptoare pentru carduri
de memorie flash, tokenuri de securitate,
bratari magnetice, bratari inteligente, bratari
de identificare codate, cartele codate, carduri
magnetice, carduri inteligente, ceasuri smart,
inele smart, bastoane selfie, dispozitive portabile
de urmarire a activitatii, lumini intermitente si
de semnalizare (dispozitive), lasere, ecrane
fluorescente, joystick-uri, magneti, baterii solare,
celule fotovoltaice, lanterne, dispozitive de
semnalizare, luminoasa sau mecanica, casti
pentru comunicare la distanta, echipamente de
protectie pentru sporturi, insigne magnetice,
aparate mobile de telecomunicatii, aparate si
dispozitive de inregistrare, transmitere, receptie,
localizare si reproducere a sunetului, aparate
de transmisie si receptie pentru difuzare de
programe de radio/televiziune, transmitatoare de
telecomunicatii (si seturi).
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
ı̂mpachetat, caractere tipografice, forme de
tipar, maşini de scris, rechizite şi articole de
birou (cu excepţia mobilierului), instrumente
pentru desenat si diferite articole de pictura/
grafica utilizate de catre artisti, mape din hartie/
plastic, cărţi poştale, postere, orare, felicitari,
stegulete, harti, carduri, etichete, bilete din
carton şi hârtie, batiste şi şerveţele demachiante,

din hârtie, feţe de masă, naproane, servete,
serveţele din hârtie, albume, huse, coperti,
suporturi, clipsuri din hartie sau carton, sacoşe,
huse, genţi, pungi, plicuri, cutii pentru ambalat,
suporturi din hârtie sau carton, alte ambalaje
din hârtie sau carton, recipiente din hartie
sau carton, port-bilete, washi, produse de
imprimerie, în special carti, ziare, reviste,
periodice, cataloage, buletine informative,
brosuri, caiete, manuale, manuale de utilizare/
de instrucţiuni şi calendare, agende, partituri
muzicale, albume, materiale, statui, figurine şi
opere de artă din hârtie sau carton, precum
figurine din papier mâché (pastă de hârtie),
litografii ı̂nrămate sau neı̂nrămate, reproduceri/
reprezentari grafice, picturi, acuarele, gravuri,
ilustratii, benzi desenate, prespapieruri.
35. Publicitate, managementul, organizarea
și administrarea afacerilor, lucrari de
birou. si in special: marketing, cercetare/
studii de marketing, analiză de piaţă,
servicii de informaţii privind marketing-
ul, marketing ı̂n cadrul editării produselor
software, consultanta in managementul si/
sau organizarea afacerilor, managementul
administrativ externalizat pentru companii,
consultanta privind strategiile de comunicare,
gestiunea afacerilor comerciale, administraţie
comercială, administrarea comercială a
licențelelor pentru bunurile și serviciile
aparținând altora, lucrări de birou, servicii de
planificare/reamintire a programărilor (funcţii
de birou), servicii de intermediere comerciala,
intermediere de contracte pentru terti pentru
achizitia si vanzarea de bunuri/servicii,
intermedierea de contracte (pentru terţi, inclusiv
artisti), intermedierea de abonamente pentru
serviciile de telecomunicaţii (pentru terţi),
intermedierea serviciilor de telecomunicatii,
negocierea şi ı̂ncheierea de tranzacţii comerciale
pentru terţi, negocierea contractelor de afaceri
pentru terţi, servicii de achiziţie pentru terţi
(achiziţionarea de bunuri şi servicii pentru
alte afaceri), sondaje de opinie, cercetare în
domeniul publicităţii, cercetare privind afacerile,
managementul afacerilor cu privire la furnizorii
de servicii independente, oferirea de informatii
in domeniul afacerilor, inclusiv prin internet,
oferirea de informaţii comerciale şi consiliere
pentru consumatori ı̂n alegerea bunurilor şi
serviciilor, servicii de agentie de informatii
comerciale, compilarea datelor/indexurilor de
informaţii pentru scopuri comerciale sau
publicitare, administrare comercială privind
licenţierea bunurilor şi serviciilor aparţinând
terţilor, distribuţie de produse/esantioane în
scopuri publicitare, răspândirea materialelor
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publicitare, promovarea vanzarilor (pentru terti),
inchirierea spatiilor publicitare, inchiriererea
timpului (minutelor) publicitar in cadrul mediilor
de comunicare, închiriere de material publicitar,
publicitate si orice fel de comunicare comerciala
audiovizuala, in special publicitate radio,
prin televiziune, cinematografica, imprimata,
prin videotext, teletext, prin internet/online,
mail sau prin orice tehnica sau metoda,
publicitate prin posta, publicitate online pe
o reţea de calculatoare, publicitate pe o
retea de comunicare online, publicitate cu
plata per click, comercializare publicitară,
şi anume publicitate, relaţii publice (relaţii
publice) şi marketing, comenzi telefonice
pentru teleshopping, telemarketing, publicare
de materiale promoţionale, productie de
film publicitar, clipuri publicitare audio-video,
productie de reclame radio/tv, intermediere
de filme publicitare si orice fel de productii
audio-video publicitare, scrierea si publicarea
textelor publicitare, actualizarea materialului
publicitar, scrierea de scenarii cu scopuri
publicitare, difuzarea materialelor publicitare,
machetare pentru promoţiile publicitare sau de
vânzări, servicii de aşezare ı̂n pagină pentru
scopuri publicitare, servicii de relaţii media,
prezentare de produse in mediile de comunicare,
compilare, sistematizare si actualizarea datelor
in baza de date a calculatorului, publicitate,
în special dezvoltare strategică şi planificarea
campaniilor, pregatirea sectiunilor publicitare,
management de proiect şi evenimente, şi anume
planificare, supravegherea derulării şi realizarea
de campanii, proiecte şi evenimente cu scop
publicitar, organizare de târguri, expoziţii,
spectacole în scopuri comerciale sau de
publicitate, distribuire de cataloage şi prospecte
publicitare, gestionare de fişiere informatice,
preluare telefonica si/sau computerizata de
comenzi pentru oferte de cumparaturi pe internet
sau teleshopping, vânzări prin licitaţie, inclusiv
prin internet, servicii de agenţie de publicitate,
concepţie şi realizarea de prezentări şi de
alte oferte informaţionale cu scopuri publicitare
şi comerciale şi pe internet, în alte reţele
de date, în servicii online, precum şi prin
tehnici multimedia, organizare şi realizare de
prezentări multimedia în scopuri publicitare,
dezvoltare de conceptii de publicitate, dezvoltare
şi creare de concepte publicitare, dezvoltare,
concepţie şi creare de concepte audiovizuale
de comunicare, în scopuri publicitare, scriere,
compunere, inregistrare/fixare si publicare de
texte publicitare, actualizarea materialelor de
publicitate, ı̂nregistrarea comunicărilor şi datelor
scrise, servicii de planificare pentru publicitate,

publicarea de produse de imprimerie (si in format
electronic) in scopuri publicitare, difuzarea
de anunturi/spoturi publicitare, publicare şi
editare de cataloage în scopuri publicitare,
furnizarea de clasamente ale utilizatorilor ı̂n
scopuri comerciale sau publicitare, profilarea
consumatorilor ı̂n scopuri comerciale sau de
marketing, stocare de date în reţele de date
computerizate, strângerea la un loc, în beneficiul
terţilor a unor produse diverse (exceptând
transportul) pentru a permite clienţilor să le vadă
şi să le achiziţioneze cât mai comod prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web sau
al emisiunilor de teleshopping, inregistrarea
comunicarilor si informatiilor scrise, actualizarea
si intretinerea informatiilor in registre, productia
de programe de teleshopping, consultanta
privind strategii de relatii cu publicul, organizarea
de abonamente la servicii de telecomunicatii
pentru terti, furnizarea unei pieţe comerciale
online pentru cumpărătorii şi vânzătorii de
bunuri şi servicii, servicii de comerţ online cu
amănuntul pentru muzica digitală descărcabilă,
servicii de comerţ online cu amănuntul pentru
tonurile de apel descărcabile, servicii de comerţ
online cu amănuntul pentru filmele şi muzica
descărcabilă şi preı̂nregistrată, servicii de comerţ
cu amănuntul pentru preparatele sanitare şi
veterinare şi pentru proviziile medicale, servicii
de comert cu licente de film, radio, televiziune,
audio si/sau video.
38. Servicii de telecomunicaţii, servicii de
difuzare (emisiune) sau retransmisie de
programe de radiodifuziune, televiziune,
videotext, teletext, difuzare sau retransmisie
de programe de radiodifuziune/televiziune prin
internet, cablu, satelit, retele computerizate,
retele de fibra optica si orice alt tip de medii
de transmisie, inclusiv wireless, radiodifuziune
de continut audiovizual si multimedia pe
internet, servicii de podcasting, servicii de
televiziune radiodifuzata pentru telefoane
mobile, tablete, alte dispozitive/echipamente,
difuzare de programe de teleshopping prin
intermediul televiziunii, colectarea si livrarea
de stiri (agentii de presa), colectare şi
livrarea de informaţii generale în cadrul
serviciilor agenţiilor de presă, transmisie de
sunet, imagine si/sau date prin cablu, satelit,
retele computerizate, cabluri telefonice si isdn
si orice alt tip de medii de transmisie,
transmiterea cu ajutorul calculatorului a
mesajelor si imaginilor, transmisie de podcasturi,
flux continuu (streaming) de date, furnizarea
canalelor de telecomunicaţii pentru serviciile
de teleshopping, transfer de date prin radio,
difuzare/transfer de informatii prin radio,
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furnizarea accesului la informaţii memorate în
baze de date, inclusiv pe internet, şi prin internet
şi în special prin sisteme de calculatoare, cu
comunicare interactivă, furnizare de acces la
informaţii pe internet, în special în domeniul
radiodifuziunii, televiziunii pe internet, furnizarea
de camere de chat pe internet, servicii de
informare prin radio/televiziune, servicii de
informare privind radiodifuziunea, furnizarea de
forumuri de discutii online, punerea la dispoziţie
a unui portal online, servicii de transmisii
audiovizuale la cerere: radiodifuziune/televiziune
pentru abonaţi (in special sub formă plătită),
transmisie video, la cerere, telecomunicatii
prin intermediul platformelor si portalurilor
de internet, operarea echipamentului pentru
radiodifuziune, servicii de videoconferinta,
radiotelefonie mobilă, in special furnizare de
acces la aplicaţii, transmisie electronică de date,
software de calculator, precum şi conţinuturi
audio, video sau multimedia către terminale
mobile prin reţele de comunicaţii locale sau
globale, furnizarea şi închirierea timpilor de
acces la baze de date deservite de computere,
la un computer utilizat pentru mesaje şi
buletine informative, la reţele interactive de
comunicaţii prin intermediul computerelor, la
publicaţii electronice în diverse domenii, la
cataloage de mărfuri, servicii sau informaţii,
transmiterea de felicitari online, transmisia
de fisiere digitale, transmiterea e-mail-urilor,
inchirierea echipamentului de telecomunicatii,
inchiriere de modemuri, servicii de buletine
electronice, mesaje electronice, servicii de
mesagerie vocala.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
servicii de amuzament, divertisment radiofonic,
pe internet sau de televiziune, furnizarea de
informatii despre divertisment, amuzament si
orice posibilitati/facilitati de recreere, furnizarea
de recenzii pentru scopuri de divertisment sau
culturale, furnizarea clasamentelor folosite ı̂n
scopuri de publicitate sau culturale, furnizarea
de informatii in domeniul divertismentului,
servicii de informare prin radio, producţie de
programe sau emisiuni de radio, televiziune, film,
videotext şi teletext (cu excepţia celor în scop
publictar), podcast, realizare de programe de
divertisment radiofonic/de televiziune, crearea
(redactarea) de podcast-uri, furnizarea de
divertisment prin intermediul podcast-urilor,
creare (redactare) de continut pentru podcast-
uri. productia de muzica, producţie de filme,
altele decât filmele publicitare, emisiuni de
radio, montaj de programe radiofonice, instruire
prin intermediul radiodifuziunii, producţie de

benzi (casete, etc.) audio/video, editare audio-
video pentru evenimente, servicii de inginerie
de sunet pentru evenimente, servicii oferite
de studiouri de înregistrare pentru televiziune/
radio, închiriere de instrumente muzicale,
inchiriere de aparatura de iluminat pentru
studiouri de televiziune, inchirierea aparatelor
de inregistrare video, inchirierea camerelor
video/inchirierea camerelor de filmat, inchirierea
echipamentelor audio, inchirierea de inregistrari
sonore, editarea de, inregistrarea pe benzi/
casete video (filmare), inchirierea casetelor
video, productia de spectacole, concerte,
festivaluri, online/in direct (live), servicii artistice
prestate de orchestre, organizarea şi realizarea
de evenimente sportive sau culturale, in direct
(live) sau online, productia, organizarea si/
sau realizarea, sustinerea de evenimente de
divertisment, de festivaluri de orice fel, inclusiv
de muzica/film, în direct (live) sau online,
organizarea de expoziţii în scopuri culturale sau
educative, organizare şi coordonare de concerte,
conferinte, colocvii, simpozioane, congrese, în
direct (live) sau online, organizare si coordonare
de concursuri sau de orice fel de competitii,
educative sau de divertisment, organizarea
si sustinerea unor forumuri educationale in
persoana, concerte muzicale pentru radio,
reprezentaţii teatrale, organizare de spectacole
(servicii de impresar), prezentări şi închiriere de
filme tv sau cinematogragfice, prezentare de
programe radio, servicii de prezentatori pentru
radio/televiziune inchirierea de inregistrari de
sunete, ingrijire redactionala a aparitiilor pe
internet, proiecţii de filme tv sau cinematografice,
microfilmare, furnizarea online a publicaţiilor
electronice nedescărcabile, publicare on-
line a cărţilor, jurnalelor sau periodicelor
electronice, servicii de jocuri furnizate on-line
de la o reţea de calculatoare, inchirierea
echipamentelor pentru jocuri, furnizarea online
de muzica si/sau imagini video, nedescarcabile,
furnizarea filmelor, nedescarcabile, prin servicii
audiovizuale la cerere, furnizarea de programe
audiovizuale, nedescarcabile, prin intermediul
serviciilor audiovizuale la cerere, scriere de
texte altele decat cele publicitare, servicii
de punere in pagina, altele decat pentru
scop publicitar, rezervarea locurilor pentru
spectacole si/sau evenimente de divertisment/
amuzament/recreere de orice fel, servicii de
agentie de bilete (divertisment), organizarea
de loterii, planificarea/organizarea de petreceri
(divertisment), organizarea de evenimente
de divertisment de tip cosplay, prezentarea
prestatiilor live, publicarea de texte, altele decat
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textele de publicitate, furnizarea facilitatilor de
recreere.
42. Dezvoltare tehnică de ghiduri electronice de
programe de televiziune (software), programare
pentru calculatoare, actualizare de software
pentru baze de date, instalare şi întreţinere
de software pentru bazele de date, creare si
editare de software si de jocuri de calculator,
crearea si proiectarea de indexuri de informatii
bazate pe site-urile web dezvoltarea de software
in cadrul publicarii de software, inchiriere
de software pentru calculator, întocmire de
site-uri web, proiectare şi actualizare de
pagini principale de web, gazduirea de site-
uri web, gazduire de podcasturi, închiriere
de programe video şi de imagine (software),
stocarea electronica a datelor, creare, redactare,
dezvoltare de conţinuturi multimedia şi pentru
aplicaţii corespunzătoare (software), proiectare,
dezvoltare si inchiriere de software şi programe
de aplicaţii pentru sisteme computerizate
mobile si pentru telefonie mobila (aplicaţii),
furnizare de software la cerere, dezvoltarea
de platforme de calculatoare, conversia datelor
sau documentelor din format fizic in format
electronic, conversia datelor si a programelor
pentru calculator, alta decat conversia in format
fizic, proiectare si dezvoltare de baze de date
electronice, proiectare si dezvoltare de software
pentru baze de date electronice, platforma ca
serviciu, platformă ca serviciu (paas) care oferă
platforme software pentru transmisie de imagini,
conținut audiovizual, conținut video și mesaje,
platforme pentru jocuri sub forma de software
ca serviciu, software ca serviciu, software ca
serviciu care ofera software, servicii de gazduire,
software ca si serviciu si inchiriere de software,
design grafic pentru materialele promotionale.
45. Acordarea de licente privind drepturile de
proprietate intelectuala, cesiunea sau orice alta
forma de transmitere a drepturilor de proprietate
intelectuala, administrarea si distribuirea de
licente pentru proprietate industriala si pentru
drepturile de autor, furnizare de licente
pentru concepte de franciza, licentierea
software-ului de calculator (servicii juridice),
acordarea de licente pentru aplicatii software,
licentiere (servicii juridice) in cadrul publicarii
de software, monitorizarea drepturilor de
proprietate intelectuala, gestionarea drepturilor
de autor, intermediere, management şi
valorificare de drepturi de autor şi drepturi
de proprietate industrială pentru terţi prin
acordare de licenţă, intermediere, valorificare
şi administrare de drepturi de difuzare în
televiziune si radio, în special de drepturi
pentru transmisia de evenimente la televizor/

radio, incluzand evenimente sportive, prin
acordare de licenţă, intermediere, valorificare şi
administrare de drepturi asupra/pentru reportaje
de presă, radio, televiziune şi film, inclusiv
pentru utilizarea pe suporturi de sunet şi
imagine, prin acordare de licenţă, intermediere,
valorificare şi administrare de drepturi asupra
reportajelor de ziar, de revistă, orice publicatie,
inclusiv pentru publicatii on-line, prin acordare
de licenţă, administrare, intermediere sau
valorificare de drepturi de emisie, difuzare,
redifuzare, distribuire, inchiriere, imprumut,
traducere, adaptare, realizare de opere derivate
şi orice alte drepturi legale de utilizare
asupra programelor radio şi/sau de televiziune,
podcasturi, precum şi asupra oricaror alte
producţii de sunet şi/sau de imagine, prin
acordare de licenţă/cesiune sau orice alta
forma de transmitere a drepturilor, intermediere,
administrare, valorificare şi distribuire de
drepturi asupra formatelor de televiziune/
radio, conţinuturilor de televiziune/radio/media/
multimedia, emisiunilor de televiziune/radio,
serialelor de televiziune/radio, spectacolelor
de televiziune/radio şi emisiunilor de jocuri
sau concursuri pentru televiziune/radio, inclusiv
scenarii şi elementele principale de realizare
a acestora, precum titluri, sigle, concepere
de spectacole, idei de jocuri, imagini de
scenă, desfăşurări de spectacole, tehnici de
interogare, prin acordare de licenţă/cesiune, alte
forme de transmitere a drepturilor, administrare,
intermediere si valorificare de drepturi asupra
programelor de aplicaţii pentru computere,
sisteme computerizate mobile si/sau de telefonie
mobila, asupra platformelor (pentru posturi de
radio, televiziune.), inclusiv asupra continuturilor
acestora, prin acordare de licenta/cesiune,
servicii de retele de socializare online.

───────
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(210) M 2022 00463
(151) 22/01/2022
(732) ERTONEDENT SRL, STR.

PRINCIPALA NR 257, JUDETUL
SALAJ, LETCA, 457215, SĂLAJ,
ROMANIA

(540)

ONE VISION DENTAL

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 02.09.10; 26.01.16

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

44. Servicii de stomatologie.
───────

(210) M 2022 00464
(151) 23/01/2022
(732) PERFECT CARE

MANUFACTURING SRL, STR.
COMPLEXULUI 82, JUDETUL
GIURGIU, MIHAILESTI, 085200,
GIURGIU, ROMANIA

(540)

Avaron
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Supozitoare antihemoroidale, unguente
pentru hemoroizi.

───────

(210) M 2022 00465
(151) 23/01/2022
(732) SOCIETATEA NAŢIONALĂ DE

CRUCE ROŞIE DIN ROMÂNIA,
STRADA BISERICA AMZEI NR.
29, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(740) APPELLO BRANDS SRL, STR.
SOIMULUI, NR. 18, SC. A, ET. 5, AP.
M6, JUDETUL SIBIU, SIBIU, SIBIU,
ROMANIA

(540)

Sanitarii PRICEPUȚI

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.15; 02.07.23

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

36. Strângere de fonduri de binefacere în
vederea precauțiilor și a prevenirii dezastrelor,
servicii de asigurare referitoare la decontările
eșalonate acordate agenților de asigurare pentru
asigurarea proprietăților împotriva dezastrelor,
servicii caritabile, și anume servicii financiare,
organizare de colecte în scopuri caritabile,
investiții de fonduri în scopuri caritabile, acordare
de subvenții monetare organizațiilor de caritate,
coordonarea evenimentelor de strângere de
fonduri caritabile, coordonarea
activităților de strângere de fonduri caritabile,
colectarea de fonduri de binefacere prin
vânzarea de timbre de caritate, servicii de
strângere de fonduri în scopuri caritabile prin
organizarea și realizarea de gale, acordare de
fonduri pentru organizații non-profit, acordare
de numerar în cazuri de urgență, programe

(591) Culori revendicate: rosu, verde, mov,
portocaliu, roz, albastru
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de economii privind asigurările de sănătate,
administrare financiară de programe de sănătate
preplătite, furnizare de subvenții pentru proiect
pentru proiecte de sensibilizare în materie de
mediu și sănătate.
39. Servicii caritabile, și anume distribuire
de îmbrăcăminte, servicii caritabile, și anume
distribuire de pături, prestare de servicii de
transport pentru persoanele în vârstă sau cu
handicap (servicii caritabile).
41. Servicii educative în materie de igienă,
pregătire tehnică în materie de igienă, pregătire
în domeniul igienei, formare profesională cu
privire la primul ajutor, servicii de formare
cu privire la acordarea primului ajutor, servicii
educative în materie de acordare a primului
ajutor, instruire, instruire educativă, instruire
profesională, antrenament (instruire), instruire
pentru adulți, cursuri de instruire scrise,
furnizarea de instruire online, coaching pentru
viață (instruire), instruire în domeniul medical,
oferte de cursuri de instruire, furnizare de
cursuri de instruire, publicare de manuale
de instruire, organizare de seminare de
instruire, desfășurare de seminarii de instruire,
demonstrații în scop de instruire, organizare
de cursuri de instruire tehnică, cursuri de
formare, organizare de cursuri de instruire,
coordonare de cursuri de instruire, de educație
și de pregătire pentru tineri și adulți, servicii
de certificare în educație, și anume furnizare
de cursuri și examinare pedagogică, servicii
de consultanță referitoare la elaborarea de
cursuri de formare, elaborarea de materiale
didactice distribuite la cursurile de management,
acordarea de premii în educație, organizare
de concursuri (divertisment), organizarea de
concursuri educative, administrare (organizare)
de concursuri, organizare de concursuri în
materie de educație, organizare de concursuri
în scopuri educative, organizare de conferințe,
expoziții și concursuri, cursuri de instruire privind
sănătatea, formare profesională privind evitarea
problemelor de sănătate, formare privind
sănătatea și starea de bine, servicii de instruire
cu privire la sănătate și siguranță, furnizare
de programe de televiziune, nedescărcabile, cu
ajutorul serviciilor de transmisie video la cerere,
furnizare de filme, nedescărcabile, cu ajutorul
serviciilor de transmisie video la cerere.
44. Servicii de informare cu privire la asistența
sanitară, asistență sanitară în legătură cu
exercițiile terapeutice, servicii de asistență
sanitară la domiciliu, închiriere de instalații
sanitare mobile, închirierea de echipamente
pentru îngrijirea igienei și a frumuseții la oameni,
servicii de igienă și frumusețe pentru oameni,

servicii medicale de igienă orală, îngrijiri de
igienă pentru oameni, servicii de igienă dentară,
consiliere privind sănătatea publică, consiliere
în materie de sănătate, servicii medicale și de
sănătate, furnizare de informatii referitoare la
sanatate, consultanță profesională în materie
de sănătate, furnizare de informații în materie
de sănătate, servicii de clinici medicale și de
sănătate, studii de evaluare a riscului privind
starea de sănătate, servicii de informare și
consiliere cu privire la sănătate, consiliere cu
privire la asistența socială a persoanelor în
vârstă (sănătate), asistență medicală de urgență.
45. Furnizare de haine persoanelor nevoiașe
(servicii caritabile), furnizare de încălțăminte
pentru persoane nevoiașe (servicii caritabile),
servicii de lobby, nu în scopuri comerciale,
servicii de asistență legală, furnizare de servicii
de suport personal pentru familiile pacienților
care suferă de boli care le pun în pericol
viața, furnizare de sprijin emoțional pentru
familii, servicii de soluţionare alternativă a
litigiilor, servicii de reprezentare juridică, rapoarte
de accidente, administrarea riscurilor pentru
sănătate și siguranță, servicii de informare cu
privire la sănătate și siguranță, servicii de
consultanță în materie de sănătate și siguranță.

───────

(210) M 2022 00466
(151) 09/02/2022
(732) GHEORGHE-CORNEL DELIU,

STR. SMARDAN NR. 6, BL. B3, SC.
A, ET. 2, AP 4, JUDETUL ARGES,
PITESTI, ARGEȘ, ROMANIA

(540)

SIMIGERIA cu dichis

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12

clase:

(591) Culori revendicate: galben, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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30. Pâine, produse de patiserie, produse de
cofetărie.

───────

(210) M 2022 00497
(151) 03/02/2022
(732) BIKES BITES COFFE, STR.

CIPRIAN PORUMBESCU, NR.
14, BL. A28, SC. B, ET. 2, AP. 6,
JUD. BRAȘOV, BRASOV, BRAȘOV,
ROMANIA

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

(540)

fixelli

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24; 26.01.03

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

35. Organizarea de concursuri în scopuri
publicitare, promovare de evenimente speciale,
coordonare de evenimente comerciale,
realizarea de evenimente comerciale,
publicitate, servicii de vânzare cu amănuntul,
servicii de vânzare cu ridicata si servicii de
vânzare online în legătură cu: biciclete, biciclete
tandem, biciclete pliabile, biciclete motorizate,
biciclete sport, biciclete electrice, biciclete cu
pedale, biciclete de munte, portbagaje pentru
biciclete, genți pentru biciclete, semnalizatoare
pentru biciclete, biciclete pentru curse, biciclete
pentru copii, biciclete de livrare, claxoane
pentru biciclete, roți de biciclete, amortizoare
pentru biciclete, biciclete pliabile electrice,
spătare pentru biciclete, plase pentru biciclete,

componente structurale de biciclete, huse
adaptate pentru biciclete, sonerii metalice pentru
biciclete, suporturi pentru biciclete (piese),
biciclete fără pedale (vehicule), biciclete pentru
transportul de pasageri, biciclete de cicloturism.
37. Furnizare de informații privind repararea
de biciclete, reparare sau întreținere de
aparate pentru parcarea bicicletelor, furnizare
de informații privind repararea și întreținere de
aparate pentru parcarea bicicletelor, servicii de
reparare a bicicletelor.
41. Organizarea de concursuri hipice,
organizare de concursuri (divertisment),
administrare (organizare) de concursuri,
organizarea concursurilor de divertisment,
realizarea de concursuri pe internet, organizare
de concursuri pe internet, organizare de
concursuri de divertisment, organizare de
evenimente și concursuri sportive, organizarea
de concursuri (educație sau divertisment),
organizare de conferințe, expoziții și concursuri,
servicii de divertisment legate de concursuri,
organizare de evenimente recreative, organizare
de evenimente hipice, organizare de evenimente
muzicale, producție de evenimente sportive,
organizare de evenimente automobilistice,
organizarea de evenimente sportive, organizare
de evenimente educative, coordonare
de evenimente educative, organizare de
evenimente de divertisment și evenimente
culturale, coordonare de evenimente culturale,
organizare de evenimente de recreere, publicare
de calendare de evenimente, coordonare de
evenimente de divertisment, organizare de
evenimente pentru divertisment, organizarea
de evenimente culturale și artistice, organizare
de activități de divertisment, organizare de
congrese și de conferințe în scopuri culturale
și educative, organizare de divertisment
pentru nunți, organizare de evenimente
culturale în cadrul comunităților, organizare
de festivaluri în scopuri recreative, organizare
de festivaluri pentru divertisment, organizare
de petreceri, organizare de prezentări în
scopuri recreative, organizare de serbări în
scopuri educative, organizare de serbări în
scopuri recreative, organizare de serbări în
scopuri de divertisment, organizare de servicii
de divertisment, organizare de spectacole
de divertisment, organizare și coordonare
de activități de divertisment, organizare și
coordonare de baluri, organizarea de baluri,
organizarea spectacolelor, planificarea de
petreceri, planificarea de recepții (divertisment),
planificarea de spectacole.
43. Servicii oferite de baruri, servicii oferite de
bufete cu autoservire, servicii oferite de ceainării,
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furnizare de alimente și băuturi dintr-o rulotă
mobilă, furnizare de alimente și băuturi pentru
oaspeți, furnizare de alimente și băuturi pentru
oaspeți în restaurante, furnizare de alimente
și băuturi în bistrouri, furnizare de alimente
și băuturi în restaurante și baruri, oranizare
de recepții pentru nunți (mâncare și băutură),
organizare de mese la hoteluri, servicii oferite
de pizzerii, pregătirea și furnizare de alimente și
băuturi destinate consumului imediat, preparare
de mâncăruri, preparare de mâncăruri pentru
alte persoane, pe bază de subcontractare,
servicii oferite de restaurante (servirea mesei),
servicii oferite de restaurante de delicatese,
servicii oferite de restaurante specializate în
preparate la grătar, sculptură culinară, servicii ale
barurilor, servicii ale bistrourilor, servicii constând
în furnizarea de băuturi, servicii contractuale de
alimentație, servicii de baruri de sucuri de fructe,
servicii de bufet pentru barurile de cocteiluri,
servicii de cluburi cu restaurante private, servicii
de mâncare la pachet, servicii de mâncaruri
și băuturi la pachet, servicii de organizare de
banchete, servicii de ospitalitate (alimente și
băuturi), servicii de preparare a alimentelor,
servicii de restaurant cu servire la pachet, servicii
de restaurant și bar, servicii pentru furnizarea de
alimente, servicii pentru furnizarea de băuturi,
servicii pentru prepararea mâncărurilor și a
băuturilor, servicii prestate de bucătari personali,
servicii prestate de localurile unde se servește
înghețată, servicii în domeniul gustărilor, servire
de alimente și băuturi, servire de alimente și
băuturi pentru oaspeți, servire de alimente și
băuturi pentru oaspeți în restaurante, servire de
alimente și băuturi în restaurante și baruri, sevicii
de baruri care servesc bere.

───────

(210) M 2022 00511
(151) 26/01/2022
(732) WARP CONNECTION SRL, CALEA

UNIRII, NR. 31 A, INCAPEREA NR.
11, ETAJ 1, JUDETUL SUCEAVA,
SUCEAVA, SUCEAVA, ROMANIA

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

(540)

iflows

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.15; 26.11.13

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

9. Software pentru managementul relațiilor cu
clienții (crm).
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor comerciale, activităţi de import-
export, realizarea de reclame, anunţuri
publicitare, promoţii, actualizarea informațiilor
publicitare într-o bază de date computerizată,
administrare în materie de activități de
marketing, administrare în materie de metode de
vânzare, administrare în materie de planificare
a afacerilor, administrare și compilare de
baze de date computerizate, administrarea
afacerilor, administrarea afacerilor comerciale,
administrație comercială, afaceri comerciale,
servicii de comerț si servicii de informare
a consumatorilor, compilare computerizată a
listelor cu clienți, compilare computerizată a
listelor cu comenzi, compilare computerizată
a datelor din gestiunea stocurilor, cordonare,
pregătire și organizare de expoziții și
târguri comerciale în scopuri comerciale
și publicitare, desfășurare de vânzări prin
licitație, dezvoltare de strategii și concepte
de marketing, dezvoltarea afacerilor, difuzare
de informații comerciale, difuzare de informații
de afaceri, difuzare de materiale publicitare,

(591) Culori revendicate: galben, portocaliu,
rosu, mov, albastru
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distribuire de materiale publicitare, distribuire
de mostre în scopuri publicitare, distribuirea
de materiale promoționale, distribuirea de
materiale publicitare, de marketing și materiale
promoționale, efectuare de cercetări de afaceri,
efectuare de studii de piață, efectuarea de
estimări comerciale, efectuarea de studii de
marketing si studii de productivitate, elaborare
de date statistice comerciale, estimare în afaceri
comerciale, evaluări referitoare la aspecte
comerciale, gestiunea stocurilor, intocmire
de documente comerciale, inventariere de
marfuri, management de afaceri comerciale,
managementul afacerilor, marketing, organizare
de competiții si concursuri, în scopuri
comerciale, organizare de demonstrații în
scopuri de afaceri, organizare de lansări de
produse, organizare, gestionare și monitorizare
a vânzărilor și a programelor promoționale
de stimulare, organizare, gestionare și
monitorizare a programelor de fidelizare pentru
clienți, organizarea afacerilor, organizarea
de publicitate, organizarea si managementul
afacerilor, prezentare de produse, prezentarea
produselor prin toate mijloacele de comunicare
pentru vânzarea cu amănuntul, promovare,
publicitate și marketing pentru pagini web online,
promovarea afacerii (publicitate), promovarea
comerciala, promovarea vanzarilor, publicitate,
publicitate online, publicitate si marketing,
realizare de material publicitar, servicii de
administrare a afacerilor, analiza reacției la
publicitate și cercetare de piață, analiză
comercială, servicii de informare și cercetare
de piață, analiză și cercetare de piață, servicii
de cercetare privind publicitatea, marketing în
cadrul publicării de software, furnizarea de
asistență pentru produse de larg consum cu
privire la software, furnizarea de informații
despre produse de larg consum cu privire la
software, servicii de comerț cu amănuntul cu
privire la software de calculator, servicii de
comerț cu ridicata cu privire la software de
calculator, furnizor de servicii externalizate în
domeniul managementului relațiilor cu clienții.
42. Dezvoltare și testare de metode de
calcul, de algoritmi și de software, dezvoltare
software, programare și implementare, diagnoza
problemelor la hardware-ul de calculator folosind
un software, furnizarea de informații despre
proiectarea și dezvoltarea de software, de
sisteme și de rețele de calculatoare, întreținere
de software de prelucrare a datelor, permiterea
utilizării temporare de instrumente pentru
dezvoltarea de software online nedescărcabil,
proiectare de calculatoare și de software
de calculatoare pentru analizele și rapoartele

comerciale, proiectare și dezvoltare de software
pentru baze de date electronice, rezervarea
problemelor de hardware și software pentru
computere, servicii de găzduire, software ca
și serviciu și închiriere de software, creare de
software, design și dezvoltare de software.

───────

(210) M 2022 00518
(151) 01/03/2022
(732) PATRASCAN COSTEL EMILIAN,

STR.1 DECEMBRIE 1918, NR.
13, BL.3B, AP.31, JUDEȚ BRĂILA,
BRĂILA, BRĂILA, ROMANIA

(540)

MUZEUL UMORULUI
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Inchirierea lucrărilor de artă, educație de tip
școală cu internat, rezervarea locurilor pentru
spectacole, servicii de caligrafie, s organizare
de pectacole cinematografice / spectacole de
cinema, închirierea de aparate cinematografice,
servicii de club divertisment sau educație,
antrenare (instruire), organizarea și susținerea
colocviilor, organizarea și susținerea de
concerte, organizarea și susținerea conferințelor,
organizarea și susținerea congreselor, servicii
culturale, educaționale sau de divertisment
furnizate de galeriile de artă, distribuție de
filme, transfer de know-how (instruire), servicii
educaționale furnizate de asistenți pentru
nevoi speciale, servicii de inginerie de sunet
pentru evenimente, sevicii de ditare video
pentru evenimente, servicii de tehnician de
lumini pentru evenimente, regizarea de filme,
alta decât filmele publicitare, furnizarea de
informații în domeniul educație, examinări
referitoare la educație, servicii educaționale
furnizate de școli, tehnoredactare computerizată
electronică, servicii de amuzament, servicii
de divertisment, furnizarea de informații în
domeniul divertismentului, producții de film,
altele decât filmele publicitare, furnizarea de
filme, nedescărcabile, prin servicii video la
cerere, efectuarea de excursii cu ghid, servicii
de tabere de vacanță (divertisment), organizarea
și susținerea unor forumuri educaționale în
persoană, închirierea de aparate de iluminat
pentru scenele de teatru sau studiourile de
televiziune, servicii de model pentru artiști,
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închirierea de filme, servicii de studiouri de film,
furnizarea de facilități pentru muzee (prezentări,
expoziții), publicarea online a cărților și jurnalelor
electronice, furnizarea online de publicații
electronice, nedescărcabile, furnizarea online
de muzică, nedescărcabilă, furnizarea online
de imagini video, nedescărcabile, organizarea
de competiții (educație sau divertisment),
organizarea de expoziții în scopuri culturale sau
educaționale, organizarea de baluri, organizarea
de spectacole (servicii de impresar), organizarea
de spectacole de modă în scopuri de
divertisment, raportare fotografică, fotografie,
instruire practică (demonstrații), prezentarea
spectacolelor de circ, prezentarea spectacolelor
de varietate, prezentarea prestațiilor live,
publicarea de texte, altele decât textele
de publicitate, publicarea cărților, divertisment
radio, închirierea aparatelor de radio și
televizoarelor, producția de programe radio
și de televiziune, servicii de studiouri
de înregistrare, furnizarea facilităților de
recreere, furnizarea de informații cu privire la
activitățile recreaționale, furnizarea de recenzii
pentru scopuri de divertisment sau culturale,
furnizarea clasamentelor folosite în scopuri
de divertisment sau culturale, pictură pe
față, scrierea de scenarii de film, scenarii,
altele decât cele publicitare, organizarea și
susținerea de seminarii, închirierea de decoruri
pentru spectacole, producția de spectacole,
interpretarea în limbajului semnelor, organizarea
și susținerea de simpozioane, predare / servicii
educaționale / servicii de instruire, divertisment
de televiziune, furnizarea de programe de
televiziune, nedescărcabile, prin intermediul
serviciilor video la cerere, producții de teatru,
servicii de agenție de bilete (divertisment),
ghidare vocațională (consiliere educațională
sau de instruire), recalificare vocațională,
organizarea și susținerea de ateliere (instruire),
scrierea de texte.

───────

(210) M 2022 00524
(151) 26/01/2022
(732) GAYSAN MOB SRL, STR.

GEORGES BIZET NR. 5, SECTOR
2, BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) NOMENIUS SRL, STR. PICTOR ION
NEGULICI NR. 12-14, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

GrandBazaar EXQUISITE
SHOPPING STORE

(531) Clasificare Viena:
29.01.07; 29.01.08; 27.05.01; 27.05.17;
10.03.11

clase:
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, administrarea resurselor umane
și servicii de recrutare, servicii de asistență
administrativă și prelucrare de date, servicii
de consultanță în afaceri, vânzare prin licitație
publică, servicii de comenzi online, servicii de
comenzi online computerizate, furnizarea unei
piețe online pentru cumpărătorii și vânzătorii de
bunuri și servicii, servicii de import și export,
intermediere publicitară, servicii de intermediere
comercială, intermediere de contracte (pentru
terți), servicii de intermediere în achiziții,
intermediere de afaceri comerciale pentru
terți, publicitate online, publicitate și reclamă,
publicitate de tip pay-per-click (ppc), servicii
de publicitate pentru vânzarea de produse,
intermediere de contracte pentru alte persoane,
pentru cumpărarea și vânzarea de produse,
administrare a afacerilor pentru puncte de
vânzare cu ridicata și cu amănuntul, intermediere
de contracte de cumpărare și vânzare de
produse și servicii, pentru alte persoane,
intermedierea contractelor de cumpărare și
vânzare pentru terți, obținere de contracte pentru
achiziția și vânzarea de produse și servicii,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
cabine de baie nemetalice, servicii de vânzare

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



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 06/2022

81

cu ridicata în legătură cu cabine de baie
nemetalice, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu muluri decorative nemetalice, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu muluri
decorative nemetalice, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu baghete decorative
nemetalice, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu baghete decorative nemetalice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
baghete decorative pentru panouri, din materiale
nemetalice, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu baghete decorative pentru panouri,
din materiale nemetalice, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu sticlă decorativă
(pentru construcții), servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu sticlă decorativă (pentru
construcții), servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu pietre decorative pentru acvarii,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
pietre decorative pentru acvarii, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu piese
turnate din ghips în scopuri decorative, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu piese
turnate din ghips în scopuri decorative, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
materiale și elemente de construcție și edificare,
nemetalice, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu materiale și elemente de construcție
și edificare, nemetalice, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu structuri și construcții
nemetalice transportabile, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu structuri și construcții
nemetalice transportabile, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu uși, porți, ferestre
și cadre nemetalice pentru ferestre, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu uși, porți,
ferestre și cadre nemetalice pentru ferestre,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu conducte rigide și supape pentru acestea,
nemetalice, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu conducte rigide și supape pentru
acestea, nemetalice, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu materiale pentru căi
ferate, nemetalice, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu materiale pentru căi ferate,
nemetalice, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu materiale și elemente pentru clădiri
și construcții, fabricate din lemn și lemn artificial,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
materiale și elemente pentru clădiri și construcții,
fabricate din lemn și lemn artificial, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu materiale
și elemente pentru clădiri și construcții, fabricate
din nisip, piatră, rocă, argilă, minerale și beton,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
materiale și elemente pentru clădiri și construcții,
fabricate din nisip, piatră, rocă, argilă, minerale

și beton, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu materiale și elemente pentru clădiri
și construcții, fabricate din smoală, gudron, bitum
sau asfalt, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu materiale și elemente pentru clădiri
și construcții, fabricate din smoală, gudron, bitum
sau asfalt, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu articole decorative (insigne)
confecționare din mică, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu articole decorative
(insigne) confecționare din mică, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu conducte,
tuburi, furtunuri flexibile și accesoriile lor (inclusiv
supape) și fitinguri pentru conducte rigide, toate
nemetalice, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu conducte, tuburi, furtunuri flexibile și
accesoriile lor (inclusiv supape) și fitinguri pentru
conducte rigide, toate nemetalice, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu garnituri de
etanșare, materiale de etanșare și filtre, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu garnituri
de etanșare, materiale de etanșare și filtre,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu materiale și articole izolante și opritoare,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
materiale și articole izolante și opritoare, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu țevi,
tuburi și furtunuri flexibile și garnituri pentru
acestea, inclusiv supape, nemetalice, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu țevi, tuburi
și furtunuri flexibile și garnituri pentru acestea,
inclusiv supape, nemetalice, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu benzi adezive,
benzi și filme, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu benzi adezive, benzi și filme,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
garnituri de ambreiaj și frână, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu garnituri de ambreiaj
și frână, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu materiale pentru amortizare și
ambalare, amortizoare pentru vibrații, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu materiale
pentru amortizare și ambalare, amortizoare
pentru vibrații, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu materiale pentru refacerea și
repararea anvelopelor, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu materiale pentru refacerea
și repararea anvelopelor, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu membrane și materiale
de filtrare sintetice semiprocesate, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu membrane
și materiale de filtrare sintetice semiprocesate,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
fibre minerale, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu fibre minerale, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu poliester, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu poliester,
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servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
rășini extrudate, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu rășini extrudate, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu substanțe plastice
semifabricate, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu substanțe plastice semifabricate,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu fibre textile, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu fibre textile, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu filamente textile,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu filamente textile, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu fibre textile sintetice,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
fibre textile sintetice, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu umpluturi pentru perne,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
umpluturi pentru perne, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu umpluturi pentru pilote,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
umpluturi pentru pilote, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu fibre textile brute
și înlocuitori, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu fibre textile brute și înlocuitori,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu frânghii, șnururi, curele și benzi, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu frânghii,
șnururi, curele și benzi, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu marchize, prelate,
corturi și acoperitoare și protecții neadaptate,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu marchize, prelate, corturi și acoperitoare
și protecții neadaptate, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu materiale pentru
umplere și capitonare, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu materiale pentru umplere
și capitonare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu plase, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu plase, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu sacoșe și saci
pentru împachetare, depozitare și transport,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
sacoșe și saci pentru împachetare, depozitare
și transport, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu vele, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu vele, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu fire textile, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu fire textile,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu ațe și fire, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu ațe și fire, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu huse acoperitoare
pentru mobilier de grădină, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu huse acoperitoare
pentru mobilier de grădină, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu materiale textile pentru
confecționarea mobilierului de grădină, servicii

de vânzare cu ridicata în legătură cu materiale
textile pentru confecționarea mobilierului de
grădină, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu prosoape de baie, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu prosoape de baie,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu mănuși de baie, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu mănuși de baie, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu mănuși
pentru baie, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu mănuși pentru baie, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu materiale
textile pentru baie, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu materiale textile pentru baie,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
prosoape mari de baie, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu prosoape mari de baie,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
materiale textile, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu materiale textile, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu etichete textile,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
etichete textile, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu draperii textile, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu draperii textile,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
șervete textile, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu șervete textile, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu decorațiuni de
perete, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu decorațiuni de perete, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu decorațiuni pentru
pereți din materiale textile, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu decorațiuni pentru
pereți din materiale textile, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu țesături pentru
decorațiuni interioare, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu țesături pentru decorațiuni
interioare, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu articole de menaj textile (lenjerie de
masă), servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu articole de menaj textile (lenjerie de masă),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
articole de menaj din materiale textile, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu articole de
menaj din materiale textile, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu articole textile de menaj
confecționate din materiale nețesute, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu articole textile
de menaj confecționate din materiale nețesute,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
huse pentru perne, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu huse pentru perne, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu materiale
țesute pentru perne, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu materiale țesute pentru
perne, servicii de vânzare cu amănuntul în
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legătură cu fețe decorative pentru perne, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu fețe
decorative pentru perne, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu pilote cu puf de gâscă,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
pilote cu puf de gâscă, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu huse pentru pilote
și plăpumi, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu huse pentru pilote și plăpumi, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu pilote
(plăpumi din puf de gâscă), servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu pilote (plăpumi din puf
de gâscă), servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu pilote din puf de gâscă (plăpumi),
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
pilote din puf de gâscă (plăpumi), servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu cuverturi
pentru paturi, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu cuverturi pentru paturi, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu pături
de bumbac, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu pături de bumbac, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu pături de lână,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
pături de lână, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu cuverturi pentru paturi pentru copii,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
cuverturi pentru paturi pentru copii, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu cuverturi,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
cuverturi, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu cuverturi matlasate, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu cuverturi
matlasate, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu cuverturi tricotate, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu cuverturi
tricotate, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu cuverturi de pat, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu cuverturi de pat,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
cuverturi pentru picioare, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu cuverturi pentru picioare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu cuverturi de masă, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu cuverturi de masă,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu cuverturi pentru pat, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu cuverturi pentru pat,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
cuverturi pentru pătuțuri, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu cuverturi pentru pătuțuri,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
cuverturi pentru canapea, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu cuverturi pentru canapea,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
cuverturi pentru canapele, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu cuverturi pentru canapele,

servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu cuverturi umplute cu puf, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu cuverturi umplute
cu puf, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu cuverturi de pat matlasate, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu cuverturi de
pat matlasate, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu cuverturi din materiale textile,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
cuverturi din materiale textile, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu cuverturi umplute cu
pene, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu cuverturi umplute cu pene, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu cuverturi umplute
cu semipuf, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu cuverturi umplute cu semipuf, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu huse
pentru cuverturi matlasate, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu huse pentru cuverturi
matlasate, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu cuverturi de pat (pături), servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu cuverturi de
pat (pături), servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu cuverturi de pat căptușite, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu cuverturi de
pat căptușite, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu pleduri și cuverturi de pat,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
pleduri și cuverturi de pat, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu produse textile
și înlocuitori, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu produse textile și înlocuitori,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse de filtrare din material textil, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu produse
de filtrare din material textil, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu halate de baie,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
halate de baie, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu costume de baie, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu costume
de baie, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu șorturi de baie, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu șorturi de baie, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu articole
de îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu articole de îmbrăcăminte, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu articole
de încălțăminte, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu articole de încălțăminte, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu articole
pentru acoperirea capului, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu articole pentru acoperirea
capului, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu părți de îmbrăcăminte, încălțăminte
și articole pentru acoperirea capului, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu părți de
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îmbrăcăminte, încălțăminte și articole pentru
acoperirea capului, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu lenjerie intimă și de
noapte, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu lenjerie intimă și de noapte, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu șervețele
pentru baie, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu șervețele pentru baie, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu decorațiuni
de perete din hârtie, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu decorațiuni de perete
din hârtie, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu decorațiuni adezive de perete,
realizate din hârtie, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu decorațiuni adezive de
perete, realizate din hârtie, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu decorațiuni de
hârtie pentru masă, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu decorațiuni de hârtie
pentru masă, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu hârtie și carton, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu hârtie și
carton, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu materiale pentru filtrare din hârtie,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
materiale pentru filtrare din hârtie, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu materiale
și mijloace pentru decorare și artă, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu materiale
și mijloace pentru decorare și artă, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu obiecte de
artă și figurine din hârtie și carton și machete
arhitectonice, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu obiecte de artă și figurine din hârtie
și carton și machete arhitectonice, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
de imprimerie, papetărie și rechizite școlare,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
produse de imprimerie, papetărie și rechizite
școlare, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu sacoșe și articole pentru ambalare,
împachetare și depozitare din hârtie, carton
sau plastic, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu sacoșe și articole pentru ambalare,
împachetare și depozitare din hârtie, carton sau
plastic, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu hârtie igienică, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu hârtie igienică, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu șervețele,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
șervețele, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu cărți, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu cărți, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu caiete, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu caiete,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu reviste profesionale, servicii de vânzare

cu ridicata în legătură cu reviste profesionale,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu reviste cu postere, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu reviste cu postere, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu reviste
pentru fani, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu reviste pentru fani, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu albume
foto și albume pentru colecționari, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu albume foto și
albume pentru colecționari, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu cărți, reviste, ziare
tipărite și alte publicații media pe hârtie, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu cărți,
reviste, ziare tipărite și alte publicații media
pe hârtie, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu echipament pentru educație/
învățământ, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu echipament pentru educație/
învățământ, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu echipament pentru imprimare
și legare, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu echipament pentru imprimare și
legare, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu materiale imprimate care reprezintă
valoare monetară sau în scopuri financiare.,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
materiale imprimate care reprezintă valoare
monetară sau în scopuri financiare., servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu mașini de
birou, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu mașini de birou, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu ustensile de corectare
și ștergere, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu ustensile de corectare și ștergere,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu ustensile de scris și ștampilat, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu ustensile
de scris și ștampilat, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu frunziș artificial de
interior, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu frunziș artificial de interior, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu articole decorative
pentru păr, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu articole decorative pentru păr,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
articole de păr (decorativ, fixare și protetice),
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
articole de păr (decorativ, fixare și protetice),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
capse (dispozitive de încheiere) folosite la pilote,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
capse (dispozitive de încheiere) folosite la pilote,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu accesorii pentru îmbrăcăminte, articole de
cusut și articole decorative din materiale textile,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
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accesorii pentru îmbrăcăminte, articole de cusut
și articole decorative din materiale textile, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu ace
și ace cu gămălie pentru entomologie, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu ace și
ace cu gămălie pentru entomologie, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu brelocuri
(nu ca bijuterii sau pentru chei, inele sau lanțuri),
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
brelocuri (nu ca bijuterii sau pentru chei, inele
sau lanțuri), servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu fructe, flori și legume artificiale,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
fructe, flori și legume artificiale, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu decorațiuni
de perete din metale prețioase, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu decorațiuni
de perete din metale prețioase, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu inele pentru
chei (decorațiuni mici sau brelocuri) din metale
prețioase, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu inele pentru chei (decorațiuni mici
sau brelocuri) din metale prețioase, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu statui
din metale prețioase, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu statui din metale prețioase,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
ornamente confecționate din metale prețioase
(statui), servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu ornamente confecționate din metale prețioase
(statui), servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu statui din metale prețioase și aliajele
acestora, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu statui din metale prețioase și aliajele
acestora, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu cutii decorative fabricate din metale
prețioase, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu cutii decorative fabricate din metale
prețioase, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu decorațiuni adezive pentru pereți, din
metal prețios, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu decorațiuni adezive pentru pereți, din
metal prețios, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu figurine de uz ornamental din
pietre prețioase, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu figurine de uz ornamental din pietre
prețioase, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu bijuterii, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu bijuterii, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu casete
pentru bijuterii și cutii pentru ceasuri, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu casete
pentru bijuterii și cutii pentru ceasuri, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu inele
și lanțuri de chei și brelocuri pentru acestea,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu inele
și lanțuri de chei și brelocuri pentru acestea,

servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
instrumente pentru măsurarea timpului, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu instrumente
pentru măsurarea timpului, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu pietre prețioase,
perle și metale prețioase și imitații ale acestora,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
pietre prețioase, perle și metale prețioase și
imitații ale acestora, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu ceasuri, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu ceasuri,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
ceasuri digitale, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu ceasuri digitale, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu curele pentru
ceasuri de mână, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu curele pentru ceasuri de mână,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu curele de încheietură pentru ceasuri, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu curele de
încheietură pentru ceasuri, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu curele din plastic
pentru ceasuri, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu curele din plastic pentru ceasuri,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu curele din materiale sintetice pentru ceasuri,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
curele din materiale sintetice pentru ceasuri,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu curele pentru ceasuri din clorură de polivinil,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
curele pentru ceasuri din clorură de polivinil,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu covoare antiglisante, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu covoare antiglisante,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu materiale de covoare și covoare, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu materiale
de covoare și covoare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu covoare de cauciuc,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
covoare de cauciuc, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu covoare pentru ușă,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
covoare pentru ușă, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu covoare pentru hol,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
covoare pentru hol, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu covoare, carpete și
preșuri, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu covoare, carpete și preșuri, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu covoare și
mochete (textile), servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu covoare și mochete (textile),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
preșuri și covoare de mașină, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu preșuri și covoare de
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mașină, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu covorașe de baie, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu covorașe de baie,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu preșuri pentru baie, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu preșuri pentru baie,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu covorașe textile pentru baie, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu covorașe
textile pentru baie, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu dale de baie (mochetă),
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
dale de baie (mochetă), servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu covorașe din hârtie
pentru baie, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu covorașe din hârtie pentru baie,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu covorașe din cauciuc pentru baie, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu covorașe
din cauciuc pentru baie, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu covorașe din plastic
pentru baie, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu covorașe din plastic pentru baie,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu decorațiuni de perete și tavan, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu decorațiuni de
perete și tavan, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu articole decorative pentru perete
(netextile), servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu articole decorative pentru perete
(netextile), servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu învelitori de pardoseală, învelitori de
gazon artificial, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu învelitori de pardoseală, învelitori de
gazon artificial, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu învelitori de gazon artificial, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu învelitori de
gazon artificial, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu covoare încălzitoare, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu covoare
încălzitoare, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu fântâni de interior, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu fântâni de interior,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
căzi de baie, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu căzi de baie, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu accesorii pentru
baie, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu accesorii pentru baie, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu cabine de baie,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
cabine de baie, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu chiuvete pentru baie, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu chiuvete
pentru baie, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu robinete pentru baie, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu robinete

pentru baie, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu chiuvete de baie, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu chiuvete de baie,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu chiuvete cu picior pentru baie, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu chiuvete
cu picior pentru baie, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu dușuri (instalații de
baie), servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu dușuri (instalații de baie), servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu aparate electrice
pentru baie de picioare, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu aparate electrice
pentru baie de picioare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu duze pentru căzi de
baie, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu duze pentru căzi de baie, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu instalații de baie cu
duș, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu instalații de baie cu duș, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu chiuvete de baie
(componente de instalații sanitare), servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu chiuvete de
baie (componente de instalații sanitare), servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu robinete
simple pentru chiuvete de baie, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu robinete simple
pentru chiuvete de baie, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu fântâni decorative
pentru masă, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu fântâni decorative pentru masă,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu lumini decorative, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu lumini decorative, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu lumini
stroboscopice (decorative), servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu lumini stroboscopice
(decorative), servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu ghirlande de lumini colorate
folosite în scop decorativ, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu ghirlande de lumini
colorate folosite în scop decorativ, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu lămpi
decorative, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu lămpi decorative, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu lămpi stroboscopice
(decorative), servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu lămpi stroboscopice (decorative),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu ghirlande luminoase, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu ghirlande luminoase,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu ghirlande electrice luminoase, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu ghirlande
electrice luminoase, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu ghirlande luminoase
(ghirlande de lumini), servicii de vânzare cu
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ridicata în legătură cu ghirlande luminoase
(ghirlande de lumini), servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu ghirlande luminoase
pentru decorațiuni festive, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu ghirlande luminoase
pentru decorațiuni festive, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu lumini electrice pentru
decorațiuni festive, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu lumini electrice pentru decorațiuni
festive, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu decorațiuni pentru iluminarea
pomului de crăciun (instalații luminoase), servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu decorațiuni
pentru iluminarea pomului de crăciun (instalații
luminoase), servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu aparate de uscat electrice de
uz menajer, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu aparate de uscat electrice de
uz menajer, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu difuzoare (iluminat), servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu difuzoare
(iluminat), servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu becuri de iluminat, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu becuri de
iluminat, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu lămpi de iluminat, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu lămpi de iluminat,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu lanterne de iluminat, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu lanterne de iluminat,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
dispozitive de iluminat, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu dispozitive de iluminat,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu accesorii de iluminat, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu accesorii de iluminat,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu corpuri de iluminat, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu corpuri de iluminat, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu stâlpi
de iluminat, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu stâlpi de iluminat, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu corpuri de iluminat
pentru iluminat festiv, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu corpuri de iluminat pentru
iluminat festiv, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu stâlpi mobili pentru iluminat,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
stâlpi mobili pentru iluminat, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu corpuri de iluminat
industriale, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu corpuri de iluminat industriale,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu instalații de iluminat, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu instalații de iluminat,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu aparate decorative electrice de iluminat,

servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
aparate decorative electrice de iluminat, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu aparate
de iluminat și reflectoare, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu aparate de iluminat
și reflectoare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu corpuri de iluminat cu led,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
corpuri de iluminat cu led, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu lămpi cu neon
pentru iluminat, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu lămpi cu neon pentru iluminat,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
pături electrice, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu pături electrice, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu accesorii de reglare
și siguranță pentru instalații de apă și gaz, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu accesorii
de reglare și siguranță pentru instalații de apă și
gaz, servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu aparate pentru bronzat, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu aparate pentru bronzat,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu aparate pentru încălzire și uscare personală,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
aparate pentru încălzire și uscare personală,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu aprinzătoare, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu aprinzătoare, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu arzătoare, boilere
și încălzitoare, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu arzătoare, boilere și încălzitoare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
conducte și instalații pentru transportul gazelor
de eșapament, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu conducte și instalații pentru
transportul gazelor de eșapament, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu echipament
pentru răcire și înghețare, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu echipament pentru
răcire și înghețare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu echipament pentru
încălzire, ventilare, climatizare și purificare
(ambient), servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu echipament pentru încălzire,
ventilare, climatizare și purificare (ambient),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente de gătit, încălzit, răcit și conservat,
pentru alimente și băuturi, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu echipamente de gătit,
încălzit, răcit și conservat, pentru alimente și
băuturi, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu instalații de uscare, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu instalații de
uscare, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu filtre pentru uz industrial și casnic,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
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filtre pentru uz industrial și casnic, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu instalații
industriale de tratare, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu instalații industriale de
tratare, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu instalații sanitare, alimentare cu
apă și echipamente de salubritate, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu instalații
sanitare, alimentare cu apă și echipamente de
salubritate, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu sterilizatoare pentru periuțe de dinți,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
sterilizatoare pentru periuțe de dinți, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu covoare
de golf, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu covoare de golf, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu jucării gonflabile
de baie, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu jucării gonflabile de baie, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu panglici
decorative (articole pentru petrecere), servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu panglici
decorative (articole pentru petrecere), servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu decorațiuni
(ornamente) pentru pomul de crăciun, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu decorațiuni
(ornamente) pentru pomul de crăciun, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu folii de
protecție adaptate pentru ecrane pentru jocuri
portabile, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu folii de protecție adaptate pentru
ecrane pentru jocuri portabile, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu aparate pentru
parcuri de distracții și terenuri de joacă, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu aparate
pentru parcuri de distracții și terenuri de joacă,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu echipamente pentru sport și exerciții fizice,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
echipamente pentru sport și exerciții fizice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu jucării, jocuri și articole de joacă, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu jucării,
jocuri și articole de joacă, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu aparate pentru
jocuri video, jocuri electronice de tip arcade și
aparate de jocuri electronice, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu aparate pentru jocuri
video, jocuri electronice de tip arcade și aparate
de jocuri electronice, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu jocuri de masă și
aparate de jocuri de noroc, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu jocuri de masă și
aparate de jocuri de noroc, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu perii de baie,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu perii
de baie, servicii de vânzare cu amănuntul în

legătură cu găleți pentru baie, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu găleți pentru baie,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
bureți de baie, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu bureți de baie, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu lavoare pentru
baie (chiuvete), servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu lavoare pentru baie (chiuvete),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu suporturi de pahare pentru baie, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu suporturi
de pahare pentru baie, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu bureți pentru baie din
plasă, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu bureți pentru baie din plasă, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu căzi de baie
pentru bebeluși, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu căzi de baie pentru bebeluși,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu arzătoare lumânări, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu arzătoare lumânări, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu sticlă
colorată decorativă, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu sticlă colorată decorativă,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
sticlă decorativă (nu pentru construcții), servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu sticlă
decorativă (nu pentru construcții), servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu ustensile
de menaj, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu ustensile de menaj, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu mănuși de
menaj, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu mănuși de menaj, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu bureți de menaj, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu bureți
de menaj, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu râșnițe menajere neelectrice,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
râșnițe menajere neelectrice, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu coșuri pentru
gunoiul menajer, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu coșuri pentru gunoiul menajer,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
polonice (ustensile de menaj sau de bucătărie),
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
polonice (ustensile de menaj sau de bucătărie),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu coșuri de gunoi de uz menajer, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu coșuri de
gunoi de uz menajer, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu mănuși pentru curățare
sau pentru menaj, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu mănuși pentru curățare sau pentru
menaj, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu storcătoare de fructe de uz menajer,
neelectrice, servicii de vânzare cu ridicata în
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legătură cu storcătoare de fructe de uz menajer,
neelectrice, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu truse pentru accesorii de păr de
menaj și de uz casnic, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu truse pentru accesorii
de păr de menaj și de uz casnic, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu ustensile
de uz menajer pentru curățat, perii și materiale
pentru perii, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu ustensile de uz menajer pentru
curățat, perii și materiale pentru perii, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu material
pentru îngrijirea articolelor de îmbrăcăminte și
încălțăminte, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu material pentru îngrijirea
articolelor de îmbrăcăminte și încălțăminte,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu sticlă neprelucrată sau semiprelucrată, cu
utilizare nespecificată, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu sticlă neprelucrată
sau semiprelucrată, cu utilizare nespecificată,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu ustensile cosmetice, pentru igienă și pentru
îngrijirea frumuseții, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu ustensile cosmetice,
pentru igienă și pentru îngrijirea frumuseții,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu veselă, articole de bucătărie și recipiente,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu veselă, articole de bucătărie și recipiente,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
căzi, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu căzi, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu distribuitoare pentru săpun lichid
(pentru uz casnic), servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu distribuitoare pentru săpun
lichid (pentru uz casnic), servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu distribuitoare
pentru hârtia igienică (altele decât cele fixate),
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
distribuitoare pentru hârtia igienică (altele decât
cele fixate), servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu distribuitoare pentru cosmetice,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu distribuitoare pentru cosmetice, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu savoniere,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
savoniere, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu recipiente pentru săpun, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu recipiente
pentru săpun, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu dozatoare pentru șampon, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu dozatoare
pentru șampon, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu suporturi pentru gel de duș,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
suporturi pentru gel de duș, servicii de vânzare

cu amănuntul în legătură cu suporturi pentru
cosmetice, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu suporturi pentru cosmetice, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
aspersoare, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu aspersoare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu boluri pentru flori,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu boluri pentru flori, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu coșuri de flori, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu coșuri
de flori, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu coșuri pentru plante, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu coșuri pentru
plante, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu ghivece de ceramică, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu ghivece de
ceramică, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu ghivece de lut, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu ghivece de lut, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu ghivece de
sticlă, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu ghivece de sticlă, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu stropitori, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu stropitori,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu recipiente pentru flori, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu recipiente pentru flori,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu perii pentru gazon, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu perii pentru gazon, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu mănuși
de grădinărit, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu mănuși de grădinărit, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu jardiniere,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
jardiniere, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu vaze, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu vaze, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu acvarii și vivarii, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu acvarii
și vivarii, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu articole pentru controlul dăunătorilor
și paraziților, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu articole pentru controlul dăunătorilor
și paraziților, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu adăpători, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu adăpători, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu colivii
pentru păsări, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu colivii pentru păsări, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu cuști
metalice de uz casnic, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu cuști metalice de uz
casnic, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu cuști pentru animale de companie,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu cuști
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pentru animale de companie, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu dispozitive de
alimentare pentru animale domestice acționate
de acestea, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu dispozitive de alimentare pentru
animale domestice acționate de acestea, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu litiere
pentru pisici, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu litiere pentru pisici, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu litiere
pentru păsări, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu litiere pentru păsări, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu jgheaburi,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
jgheaburi, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu iesle pentru animale, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu iesle pentru
animale, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu periuțe de dinți, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu periuțe de dinți, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu periuțe de
dinți manuale, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu periuțe de dinți manuale, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu recipiente
pentru periuțe de dinți, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu recipiente pentru periuțe
de dinți, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu cutii pentru periuțe de dinți, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu cutii pentru
periuțe de dinți, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu suporturi pentru periuțe de dinți,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
suporturi pentru periuțe de dinți, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu peri pentru
periuțe de dinți, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu peri pentru periuțe de dinți, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu periuțe
interdentale pentru curățarea dinților, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu periuțe
interdentale pentru curățarea dinților, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu săpun de
baie, servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
săpun de baie, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu detergenți de uz menajer,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
detergenți de uz menajer, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu aromatizanți de
uz menajer, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu aromatizanți de uz menajer,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu preparate pentru îndepărtarea petelor de
pe articolele de menaj, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu preparate pentru
îndepărtarea petelor de pe articolele de menaj,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
detergenți de rufe pentru curățare de uz menajer,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu

detergenți de rufe pentru curățare de uz menajer,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
produse pentru toaletă, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu produse pentru toaletă,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu preparate pentru curățare și odorizante,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu preparate pentru curățare și odorizante,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu preparate pentru îngrijirea animalelor, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu preparate
pentru îngrijirea animalelor, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu ceară de croitorie,
ceară pentru cizmărie, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu ceară de croitorie,
ceară pentru cizmărie, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu uleiuri esențiale
și extracte aromatice, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu uleiuri esențiale și extracte
aromatice, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu articole de parfumerie și odorizante,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
articole de parfumerie și odorizante, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu preparate
pentru curățarea și îngrijirea corpului, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu preparate
pentru curățarea și îngrijirea corpului, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu preparate
pentru igiena orală, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu preparate pentru igiena
orală, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu produse cosmetice, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu produse
cosmetice, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu șervețele parfumate, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu șervețele
parfumate, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu mobilă și mobilier, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu mobilă și mobilier,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu mobilier, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu mobilier, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu saltele, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu saltele, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu mobilier
de grădină, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu mobilier de grădină, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu mobilier de
grădină din lemn, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu mobilier de grădină din lemn,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu mobilier de grădină din metal, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu mobilier
de grădină din metal, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu mobilier de grădină
din aluminiu, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu mobilier de grădină din aluminiu,
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servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu mobilier din plastic pentru grădină, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu mobilier
din plastic pentru grădină, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu mobilier pentru
casă, birou și grădină, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu mobilier pentru casă, birou
și grădină, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu jaluzele de interior, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu jaluzele
de interior, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu mobilier de interior, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu mobilier
de interior, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu obloane de interior, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu obloane de
interior, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu jaluzele de interior (rolete), servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu jaluzele de
interior (rolete), servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu jaluzele verticale (de interior),
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
jaluzele verticale (de interior), servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu mobilier baie,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
mobilier baie, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu dulapuri pentru baie, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu dulapuri
pentru baie, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu mobilier de baie, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu mobilier de baie,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu scaune pentru baie, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu scaune pentru baie,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
perne de baie, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu perne de baie, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu scăunele pentru
baie, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu scăunele pentru baie, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu oglinzi de baie, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu oglinzi
de baie, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu mobilier de baie modular, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu mobilier de
baie modular, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu mobilier din materiale plastice
pentru baie, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu mobilier din materiale plastice
pentru baie, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu scaune de baie pentru bebeluși,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
scaune de baie pentru bebeluși, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu cârlige
nemetalice pentru decorațiuni de perete (gen
tapiserii, covorașe), servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu cârlige nemetalice pentru

decorațiuni de perete (gen tapiserii, covorașe),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu articole decorative textile (perne), servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu articole
decorative textile (perne), servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu capace de piuliță
decorative (nemetalice), servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu capace de piuliță
decorative (nemetalice), servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu plăcuțe decorative
(nemetalice) pentru vehicule, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu plăcuțe decorative
(nemetalice) pentru vehicule, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu decorațiuni pentru
uși, din plastic, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu decorațiuni pentru uși, din plastic,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
decorațiuni din ceramică pentru uși, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu decorațiuni
din ceramică pentru uși, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu benzi decorative
din plastic pentru aplicare pe uși, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu benzi
decorative din plastic pentru aplicare pe uși,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu benzi decorative din plastic pentru aplicarea
pe fațadele magazinelor, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu benzi decorative din
plastic pentru aplicarea pe fațadele magazinelor,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu benzi decorative din lemn pentru canturi
utilizate pentru mobilier, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu benzi decorative din lemn
pentru canturi utilizate pentru mobilier, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu benzi
decorative din plastic pentru aplicarea pe vitrine
de expunere, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu benzi decorative din plastic pentru
aplicarea pe vitrine de expunere, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu benzi
decorative din plastic pentru canturi utilizate
pentru accesorii pentru uși, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu benzi decorative din
plastic pentru canturi utilizate pentru accesorii
pentru uși, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu benzi decorative din lemn pentru
canturi utilizate pentru accesorii de geamuri,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
benzi decorative din lemn pentru canturi utilizate
pentru accesorii de geamuri, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu benzi decorative
din lemn pentru canturi utilizate pentru mobilier
la comandă, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu benzi decorative din lemn pentru
canturi utilizate pentru mobilier la comandă,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
benzi decorative din materiale plastice pentru
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canturi utilizate pentru mobilier încastrat, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu benzi
decorative din materiale plastice pentru canturi
utilizate pentru mobilier încastrat, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu benzi
decorative din materiale plastice pentru canturi
utilizate pentru accesoriile pentru uși, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu benzi
decorative din materiale plastice pentru canturi
utilizate pentru accesoriile pentru uși, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu perne,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
perne, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu perne decorative, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu perne decorative,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
perne de susținere a gâtului, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu perne de susținere
a gâtului, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu paturi, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu paturi, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu paturi divan, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu paturi
divan, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu paturi pliante, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu paturi pliante, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu paturi-
canapea, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu paturi-canapea, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu paturi de spital,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
paturi de spital, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu paturi pentru copii, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu paturi pentru
copii, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu paturi din lemn, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu paturi din lemn,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu paturi pentru masaj, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu paturi pentru masaj,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu paturi, așternuturi, saltele și perne, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu paturi,
așternuturi, saltele și perne, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu adăposturi și paturi
pentru animale, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu adăposturi și paturi pentru animale,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu afișaje, standuri și indicatoare, nu din metal,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
afișaje, standuri și indicatoare, nu din metal,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu recipiente și dispozitive de închidere și
suporturi pentru acestea, nemetalice, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu recipiente
și dispozitive de închidere și suporturi pentru
acestea, nemetalice, servicii de vânzare cu

amănuntul în legătură cu scări și trepte mobile,
nu din metal, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu scări și trepte mobile, nu din
metal, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu jaluzele de interior și accesorii
pentru perdele și jaluzele de interior, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu jaluzele de
interior și accesorii pentru perdele și jaluzele
de interior, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu oglinzi (sticlă argintată), servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu oglinzi (sticlă
argintată), servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu rame, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu rame, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu umerașe și cuiere
pentru haine, suporturi pentru haine (mobilier) și
cârlige pentru îmbrăcăminte, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu umerașe și cuiere
pentru haine, suporturi pentru haine (mobilier) și
cârlige pentru îmbrăcăminte, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu cabine metalice de
baie, servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
cabine metalice de baie, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu profile metalice, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu profile
metalice, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu profile metalice decorative,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
profile metalice decorative, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu profile metalice
(semifabricate), servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu profile metalice (semifabricate),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu profile metalice pentru geamuri, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu profile
metalice pentru geamuri, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu decorațiuni de
perete din metale comune, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu decorațiuni de perete
din metale comune, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu decorațiuni adezive
din metale comune pentru perete, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu decorațiuni
adezive din metale comune pentru perete,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
statui din metale comune, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu statui din metale
comune, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu statui din metale neprețioase, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu statui
din metale neprețioase, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu statui din aliaje de
metale comune, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu statui din aliaje de metale comune,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
cutii decorative metalice, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu cutii decorative metalice,
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servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu decorațiuni adezive din bronz pentru perete,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
decorațiuni adezive din bronz pentru perete,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu articole de fierărie, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu articole de fierărie,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
materiale de construcții și elemente din metal,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
materiale de construcții și elemente din metal,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu materiale neprocesate sau semi-procesate
din metal, cu utilizare nespecificată, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu materiale
neprocesate sau semi-procesate din metal, cu
utilizare nespecificată, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu structuri și construcții
metalice transportabile, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu structuri și construcții
metalice transportabile, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu uși, porți, ferestre și
jaluzele pentru ferestre din metal, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu uși, porți,
ferestre și jaluzele pentru ferestre din metal,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu statui și obiecte de artă din metale comune,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
statui și obiecte de artă din metale comune,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
dezodorizante pentru baie, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu dezodorizante pentru baie,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
produse dezinfectante de uz menajer, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu produse
dezinfectante de uz menajer, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu șervețele sanitare
pentru uz menajer, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu șervețele sanitare pentru uz
menajer, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu preparate deodorante universale
pentru uz menajer, comercial sau industrial,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu preparate deodorante universale pentru uz
menajer, comercial sau industrial, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu preparate
și articole dentare și produse medicinale pentru
îngrijirea dinților, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu preparate și articole dentare
și produse medicinale pentru îngrijirea dinților,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
preparate și articole sanitare, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu preparate și articole
sanitare, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu produse pentru dezodorizarea și
purificarea aerului, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu produse pentru dezodorizarea

și purificarea aerului, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse și articole
pentru distrugerea dăunătorilor, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu produse și
articole pentru distrugerea dăunătorilor, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
suplimente alimentare si preparate dietetice,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
suplimente alimentare si preparate dietetice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
preparate și articole dentare, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu preparate și articole
dentare, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu produse și articole pentru igienă,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
produse și articole pentru igienă, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu șervețele
dezinfectante, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu șervețele dezinfectante, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu decorațiuni
florale (naturale), servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu decorațiuni florale (naturale),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu decorațiuni florale (proaspete), servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu decorațiuni
florale (proaspete), servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu lumânări, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu lumânări,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu lumânări (iluminat), servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu lumânări (iluminat),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu candele (lumânări), servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu candele (lumânări),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu lumânări parfumate, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu lumânări parfumate,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
lubrifianți și unsori industriale, ceară și lichide,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
lubrifianți și unsori industriale, ceară și lichide,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu combustibili și materiale pentru iluminat,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu combustibili și materiale pentru iluminat,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu magneți decorativi, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu magneți decorativi, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu aplice
decorative adaptate pentru detectoare de fum,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
aplice decorative adaptate pentru detectoare de
fum, servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu aplice decorative pentru întrerupătoare
și prize, adaptate, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu aplice decorative pentru
întrerupătoare și prize, adaptate, servicii de
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vânzare cu amănuntul în legătură cu panouri
publicitare iluminate, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu panouri publicitare
iluminate, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu pături ignifuge, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu pături ignifuge, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu aparate
pentru cercetare științifică și de laborator,
aparate și simulatoare educaționale, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu aparate pentru
cercetare științifică și de laborator, aparate și
simulatoare educaționale, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu aparate, instrumente
și cabluri pentru electricitate, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu aparate, instrumente
și cabluri pentru electricitate, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu dispozitive de
măsurare, detectare, monitorizare și control,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
dispozitive de măsurare, detectare, monitorizare
și control, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu dispozitive electrice științifice și de
laborator pentru tratament, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu dispozitive electrice
științifice și de laborator pentru tratament,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu dispozitive optice, amplificatori și dispozitive
de corecție, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu dispozitive optice, amplificatori și
dispozitive de corecție, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu dispozitive pentru
navigare, ghidare, urmărire, direcționare și
creare hărți, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu dispozitive pentru navigare, ghidare,
urmărire, direcționare și creare hărți, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu dispozitive
pentru siguranță, securitate, protecție și de
semnalizare, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu dispozitive pentru siguranță,
securitate, protecție și de semnalizare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu dispozitive
pentru tehnologia informației, audio-vizuale,
multimedia și fotografice, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu dispozitive pentru
tehnologia informației, audio-vizuale, multimedia
și fotografice, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu echipament pentru scufundări,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu echipament pentru scufundări, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu magneti,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
magneti, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu materiale înregistrate, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu materiale
înregistrate, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu aparate de copiere, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu aparate de

copiere, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu cabluri de semnal pentru it/av și
telecomunicații, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu cabluri de semnal pentru it/
av și telecomunicații, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu dispozitive audio-
vizuale și fotografice, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu dispozitive audio-vizuale
și fotografice, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu dispozitive și suporturi pentru
stocarea de date, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu dispozitive și suporturi
pentru stocarea de date, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipament și
accesorii pentru procesarea datelor (electrice
și mecanice), servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu echipament și accesorii pentru
procesarea datelor (electrice și mecanice),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu echipamente de comunicare, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu echipamente
de comunicare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu dispozitive audio și receptoare
radio, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu dispozitive audio și receptoare radio, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
dispozitive de afișare, receptoare de televiziune
și dispozitive pentru film și video, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu dispozitive de
afișare, receptoare de televiziune și dispozitive
pentru film și video, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu dispozitive pentru
captarea și dezvoltarea imaginilor, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu dispozitive
pentru captarea și dezvoltarea imaginilor, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
huse pentru telefoane, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu huse pentru telefoane,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu huse pentru telefoane inteligente, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu huse
pentru telefoane inteligente, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu huse pentru
laptopuri, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu huse pentru laptopuri, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu huse
pentru calculatoare de tip laptop, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu huse pentru
calculatoare de tip laptop, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu genți adaptate
pentru laptopuri, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu genți adaptate pentru laptopuri,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu încărcătoare pentru telefoane inteligente,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu încărcătoare pentru telefoane inteligente,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
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cu încărcătoare de baterii pentru telefoane,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu încărcătoare de baterii pentru telefoane,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
încărcătoare de baterii pentru telefoane mobile,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
încărcătoare de baterii pentru telefoane mobile,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu încărcătoare de baterii de telefoane mobile
destinate utilizării în vehicule, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu încărcătoare de
baterii de telefoane mobile destinate utilizării
în vehicule, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu încărcătoare de baterii pentru
laptop-uri, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu încărcătoare de baterii pentru laptop-
uri, servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu încărcătoare de baterii pentru calculatoare
tabletă, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu încărcătoare de baterii pentru calculatoare
tabletă, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu huse pentru tablete, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu huse pentru
tablete, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu huse pentru calculatoare tabletă,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu huse
pentru calculatoare tabletă, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu huse din piele
pentru tablete, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu huse din piele pentru tablete,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu cabluri usb, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu cabluri usb, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu cabluri usb pentru
telefoane mobile, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu cabluri usb pentru telefoane
mobile, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu aparate pentru transferul interactiv
de date, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu aparate pentru transferul interactiv
de date, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu lentile pentru selfie-uri, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu lentile pentru
selfie-uri, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu suporturi pentru selfie (monopoduri
manuale), servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu suporturi pentru selfie (monopoduri
manuale), servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu inele luminoase pentru selfie,
pentru telefoane inteligente, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu inele luminoase pentru
selfie, pentru telefoane inteligente, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu suporturi
pentru selfie, utilizate ca accesorii pentru
telefoane inteligente, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu suporturi pentru selfie,
utilizate ca accesorii pentru telefoane inteligente,

servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu folii de protecție adaptate pentru ecrane de
calculatoare, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu folii de protecție adaptate pentru
ecrane de calculatoare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu protecții de ecran sub
formă de folii pentru telefoane mobile, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu protecții
de ecran sub formă de folii pentru telefoane
mobile, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu baze de date computerizate, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu baze
de date computerizate, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu conținut media, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu conținut
media, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu cd-uri audio, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu cd-uri audio, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu unități
de cd-rom, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu unități de cd-rom, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu dvd-uri, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu dvd-uri,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu dvd playere, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu dvd playere, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu dvd-uri interactive,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu dvd-uri interactive, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu ceasuri inteligente,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu ceasuri inteligente, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu cărți audio, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu cărți audio,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu filme cinematografice, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu filme cinematografice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu filme video, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu filme video, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu filme descărcabile,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu filme descărcabile, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu benzi muzicale, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu benzi
muzicale, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu înregistrări muzicale, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu înregistrări
muzicale, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu casete muzicale, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu casete muzicale,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu reviste electronice, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu reviste electronice, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu perne
pentru scaune de automobil, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu perne pentru scaune
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de automobil, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu perne pentru scaune de vehicule,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
perne pentru scaune de vehicule, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu părți și
accesorii pentru vehicule, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu părți și accesorii pentru
vehicule, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu perne de uz medical, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu perne de uz
medical, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu perne de uz terapeutic, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu perne de uz
terapeutic, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu perne de uz ortopedic, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu perne de uz
ortopedic, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu perne ortopedice pentru picioare,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
perne ortopedice pentru picioare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu paturi de
uz chirurgical, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu paturi de uz chirurgical, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu aparate și
instrumente medicale și veterinare, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu aparate și
instrumente medicale și veterinare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu dispozitive
pentru mobilitate, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu dispozitive pentru mobilitate,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
dispozitive pentru protecția auzului, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu dispozitive
pentru protecția auzului, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu echipament pentru
exerciții fizice, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu echipament pentru exerciții fizice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu instrumente ajutătoare pentru hrănire și
suzete, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu instrumente ajutătoare pentru hrănire și
suzete, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu instrumente ajutătoare pentru sex,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu instrumente ajutătoare pentru sex, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
mobilier medical și paturi, echipament pentru
deplasarea pacienților, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu mobilier medical și paturi,
echipament pentru deplasarea pacienților,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu protetică și implanturi artificiale, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu protetică
și implanturi artificiale, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu îmbrăcăminte,
articole pentru acoperirea capului și încălțăminte
pentru personal medical și pacienți, servicii de

vânzare cu ridicata în legătură cu îmbrăcăminte,
articole pentru acoperirea capului și încălțăminte
pentru personal medical și pacienți, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
îmbrăcăminte, articole pentru acoperirea capului
și încălțăminte, susținătoare și suporturi de
uz medical, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu îmbrăcăminte, articole pentru
acoperirea capului și încălțăminte, susținătoare
și suporturi de uz medical, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu roboți pentru
menaj de uz casnic, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu roboți pentru menaj de
uz casnic, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu echipament pentru agricultură,
terasament, construcții, extracția petrolului și
gazului și pentru minerit, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu echipament pentru
agricultură, terasament, construcții, extracția
petrolului și gazului și pentru minerit, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu echipament
pentru mișcare și manevrare, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu echipament pentru
mișcare și manevrare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu echipament pentru
măturare, curățare și spălare, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu echipament pentru
măturare, curățare și spălare, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu generatoare de
electricitate, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu generatoare de electricitate, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu mașini
de distribuire, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu mașini de distribuire, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu mașini
și mașini-unelte de urgență și salvare, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu mașini
și mașini-unelte de urgență și salvare, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu mașini
și mașini-unelte pentru tratarea materialelor și
pentru fabricare, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu mașini și mașini-unelte pentru
tratarea materialelor și pentru fabricare, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu pompe,
compresoare și suflante, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu pompe, compresoare și
suflante, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu roboți industriali, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu roboți industriali, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu cuțite
de menaj, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu cuțite de menaj, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu arme ascuțite și
contondente, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu arme ascuțite și contondente,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu instrumente manuale de urgență și salvare,
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servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
instrumente manuale de urgență și salvare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
instrumente pentru igienă și frumusețe pentru
oameni și animale, acționate manual, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu instrumente
pentru igienă și frumusețe pentru oameni și
animale, acționate manual, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu tacâmuri, cuțite
de bucătărie și ustensile de tăiat de bucătărie,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
tacâmuri, cuțite de bucătărie și ustensile de tăiat
de bucătărie, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu unelte manuale și instrumente
pentru tratarea materialelor și pentru construcție,
reparație și întreținere, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu unelte manuale și
instrumente pentru tratarea materialelor și pentru
construcție, reparație și întreținere, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu unelte
pentru ridicat (cricuri), servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu unelte pentru ridicat
(cricuri), servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu articole de șelărie, bice și articole
vestimentare pentru animale, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu articole de șelărie,
bice și articole vestimentare pentru animale,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu bagaje, pungi, portofele și alte accesorii,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu bagaje, pungi, portofele și alte accesorii,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu bastoane, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu bastoane, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu umbrele și parasolare,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
umbrele și parasolare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu accesorii muzicale,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu accesorii muzicale, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu instrumente muzicale,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
instrumente muzicale, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu articole pentru uz
cu tutun, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu articole pentru uz cu tutun, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu chibrituri,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
chibrituri, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu tutun și produse de tutun (inclusiv
înlocuitori), servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu tutun și produse de tutun (inclusiv
înlocuitori), servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu vaporizatoare personale și țigarete
electronice, și arome și soluții pentru acestea,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
vaporizatoare personale și țigarete electronice,

și arome și soluții pentru acestea, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu brichete
pentru fumători, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu brichete pentru fumători, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu recipiente și
umidificatori pentru tutun, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu recipiente și umidificatori
pentru tutun, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu scrumiere, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu scrumiere, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu arme
și muniție, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu arme și muniție, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu substanțe explozive
și dispozitive, altele decât armele, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu substanțe
explozive și dispozitive, altele decât armele,
servicii de comerț cu amănuntul cu privire la
hardware de calculator, servicii de comerț cu
amănuntul cu privire la produse de papetărie,
servicii de comerț cu amănuntul online pentru
muzică și filme descărcabile și preînregistrate,
servicii de comerț cu amănuntul în legătură
cu căni și pahare, servicii de comerț cu
ridicata în legătură cu aparate electrocasnice,
servicii de vânzare cu amănuntul în domeniul
vestimentar, închiriere de standuri de vânzare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu stimulente sexuale, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu materiale tipărite,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu instrumente veterinare, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu instrumente de
igienă pentru oameni, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu instrumente de igienă
pentru animale, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu echipamente de refrigerare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente audiovizuale, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu veselă, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu ustensile
de gătit, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu bagaje, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu telefoane inteligente,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
preparate pentru curățenie, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente
de tehnologia informației, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu dispozitive de
navigație, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu calculatoare portabile, servicii de
vânzare cu amănuntul de echipamente horticole,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu decorațiuni festive, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu accesorii pentru
automobile, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la piese pentru automobile, servicii
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de vânzare cu amănuntul referitoare la blănuri,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
accesorii pentru biciclete, servicii de vânzare cu
amănuntul online referitoare la articole de voiaj,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
produse de grădinărit, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu echipamente horticole,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare la
materiale textile pentru casă, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu produse chimice pentru
silvicultură, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu produse chimice pentru agricultură,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu preparate veterinare, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu preparate dietetice,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
preparate pentru parfumare, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu echipamente de
încălzire, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu furaje pentru animale, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu îmbrăcăminți
pentru pereți, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu îmbrăcăminți de pardoseală, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu utilaje
de construcții, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu preparate și articole veterinare,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu materiale educaționale, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu instalații sanitare,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
articole de șelărie, vânzare cu amănuntul de
carduri preplătite ale terților pentru cumpărarea
de servicii de telecomunicații, vânzare cu
amănuntul de carduri preplătite ale terților pentru
cumpărarea de servicii de divertisment, vânzare
cu amănuntul de carduri preplătite ale terților
pentru cumpărare de conținut media, servicii
prestate online de un magazin de vânzare
cu amănuntul pentru produse cosmetice și de
înfrumusețare.

───────

LISABONEI NR. 9, BL. PB55, ET.
2, AP. 8, JUDEȚ BIHOR, ORADEA,
BIHOR, ROMANIA

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

(540)

Dumbrawa rawvegan

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 26.11.05; 05.01.16

clase:
30. Torturi, torturi vegane, preparate pentru
torturi, torturi de înghețată, batoane de prăjitură,
biscuit uscat făcut din făină, apă și sare, biscuiți
cu aromă de fructe, biscuiți cu fructe, biscuiți cu
glazură, biscuiți de ciocolată, biscuiți de ovăz
pentru consum uman, biscuiți de turtă dulce,
biscuiți înveliți în ciocolată, brioșe (muffins),
clătite, covrigi glazurați cu ciocolată, cremșnituri,
creme de zahăr ars, ecleruri, fursecuri, fursecuri
cu glazură de ciocolată, fursecuri cu înveliș
cu aromă de ciocolată, gustări de tip tort
de fructe, înveliș pentru rulouri de primăvară,
napolitane, napolitane (alimente), pișcoturi,
pișcoturi (prăjituri), plăcinte, plăcinte proaspete,
pricomigdale (patiserie), pricomigdale cu nucă
de cocos, produse de patiserie aromate,
produse de patiserie care conțin fructe, produse
de patiserie congelate, produse de patiserie
congelate cu umplutură de legume, produse
de patiserie congelate umplute cu carne și
legume, produse de patiserie conținând creme,
produse de patiserie conținând creme și fructe,
produse de patiserie cu ciocolată, produse
de patiserie cu migdale, produse de patiserie

(210) M 2022 00543
(151) 31/01/2022
(732) MARIUS-GEORGE INDRIEȘ, STR.

(591) Culori revendicate: turcoaz, portocaliu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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cu semințe de mac, produse de patiserie cu
termen mare de valabilitate, produse de patiserie
daneze din foitaj, produse de patiserie din
cocă sfărâmicioasă, produse de patiserie din
foitaj care conțin șuncă, produse de patiserie
pe bază de portocale, produse de patiserie
proaspete, produse de patiserie umplute cu
fructe, prăjituri mici cu ciocolată, prăjituri pentru
ceai cu ciocolată și lapte, prăjituri înghețate,
prăjiturici uscate (patiserie), profiteroluri, quiche
(tarte sărate), rulouri cu ou, rulouri de primăvară
(produse de patiserie), savarine, tarte cu melasă,
tarte cu ou, tarte de mere, tarte dulci sau sărate,
tarte glazurate, tort cu caramel, turtă dulce, vafe
din ciocolată, prăjituri, preparate pentru prăjituri,
prăjituri cu fructe, prăjituri cu cremă, prăjituri
cu ciocolată, prăjituri cu brânză, prăjituri pentru
ceai, prăjituri din mei, prăjituri cu căpșuni, glazuri
pentru prăjituri, prăjituri cu fructe glasate, prăjituri
din iaurt înghețate, dulciuri pentru decorarea
prăjiturilor, prăjituri pavlova preparate cu alune,
prăjituri cu blat pufos congelate, prăjituri din
aluat prăjit (karintoh), prăjituri cu migdale,
prăjituri caramelizate din orez expandat, prăjituri
pavlova cu gust de alune, prăjituri de cereale
pentru consum uman, produse de patiserie,
prăjituri, tarte și biscuiți (prăjiturele), umpluturi
pe bază de cremă pentru prăjituri și plăcinte,
prăjituri moi din orez zdrobit, întinse cu făcălețul
(gyuhi), prăjituri uscate din făină de orez cu
zahăr (rakugan), ciocolată, ciocolată tartinabilă,
ciocolată aerată, ciocolată umplută, batoane de
ciocolată, batoane de ciocolată cu lapte, batoane
de lemn dulce (cofetărie), batoane de nuga cu
nuci pecan, batoane din pastă gumată, batoane
dulci, batoane dulci cu susan, batoane învelite
în ciocolată, bomboane bezea, bomboane cu
cacao, bomboane cu ginseng, bomboane de
ciocolată, bomboane de ciocolată cu umplutură,
bomboane de mentă fără zahăr, bomboane
de mestecat, bomboane gumate pe bază de
gelatină, bomboane moi, bomboane umplute,
caramel, caramele, caramele (bomboane),
caramele fagure, caramele tari, caramele tari
(bomboane), ciocolate cu umplutură de bezea,
ciocolate prezentate într-un calendar de advent,
ciocolată cu cremă cu aromă de mentă, ciocolată
cu lapte, ciocolată sub formă de praline,
ciocolate sub formă de căluți de mare, ciocolate
sub formă de scoici de mare, cremă de bezea,
dulciuri, dulciuri (bomboane) care conțin fructe,
dulciuri acidulate (nemedicinale) din caramel,
dulciuri (bomboane) cu aromă de fructe, dulciuri
cu aromă de mentă (nemedicinale), dulciuri cu
caramel, dulciuri de casă, dulciuri din spumă de
zahăr, dulciuri fără conținut de zahăr, dulciuri
glazurate cu caramel, dulciuri gumate, dulciuri pe

bază de susan, dulciuri sub formă de batoane,
dulciuri tari, fondante de ciocolată, fondante,
praline, praline de ciocolată, praline umplute cu
lichid, produse de cofetărie din fructe, produse
de cofetărie sub formă de tablete, produse
de cofetărie înghețate sub formă de acadea,
scoici de ciocolată, tablete de ciocolată umplute,
tablete (produse de cofetărie nemedicinale),
batoane cu musli, batoane de înghețată, batoane
de cereale și batoane energizante, batoane de
ovăz, batoane de cereale, batoane pe bază de
grâu, batoane de înghețată cu fructe, batoane
energetice pe bază de cereale, batoane de
cereale bogate în proteine, produse din cereale
sub formă de batoane, batoane pe bază de
ciocolată ca substituți alimentari, batoane pe
bază de cereale ca substituți alimentari, batoane
alimentare pe bază de ciocolată gata de mâncat,
batoane pentru gustări conținând un amestec
de cereale, nuci și fructe uscate (produse de
cofetărie).
32. Băuturi pe bază de soia, altele decât
înlocuitori de lapte, amestec de sucuri de fructe,
bauturi constand dintr-un amestec de fructe
si sucuri de legume, băuturi care constau în
principal din sucuri de fructe, băuturi cu aromă
de fructe, băuturi cu gheață cu conținut de fructe,
băuturi cu suc de ghimbir, băuturi cu suc de
portocale, băuturi cu suc de struguri, băuturi cu
suc de struguri, nealcoolice, băuturi de fructe,
băuturi din fructe și sucuri de fructe, băuturi
din legume, băuturi pe bază de cocos, băuturi
pe bază de fructe, băuturi pe bază de suc de
aloe, băuturi pe bază de suc de ananas, băuturi
pe bază de suc de mere, băuturi răcoritoare
cu aromă de fructe, citronadă, concentrate de
sucuri de fructe, extracte din fructe fără alcool,
băuturi din fructe, fără alcool, nectaruri de fructe,
nealcoolice, suc de roșii (băuturi), siropuri de
fructe, smoothies, smoothies conținând cereale
și ovăz, smoothies cu legume, suc concentrat de
portocale, suc concentrat de prune afumate, suc
de coacăze negre, suc de fructe concentrat, suc
de grepfrut, suc de guave, suc de mango, suc
de pepene galben, suc de pepene verde, suc
de portocale, suc de rodii, suc de răchițele, suc
de struguri, sucuri carbogazoase, sucuri de aloe
vera, sucuri de fructe gazoase, sucuri de fructe
organice, sucuri de ginseng roșu (băuturi), sucuri
de legume (băuturi).
35. Servicii de vânzare cu amănuntul, servicii
de vânzare cu ridicata, servicii de vânzare
online în legătură cu, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu:torturi,
torturi vegane, preparate pentru torturi, torturi
de înghețată, batoane de prăjitură, biscuit uscat
făcut din făină, apă și sare, biscuiți cu aromă
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de fructe, biscuiți cu fructe, biscuiți cu glazură,
biscuiți de ciocolată, biscuiți de ovăz pentru
consum uman, biscuiți de turtă dulce, biscuiți
înveliți în ciocolată, brioșe (muffins), clătite,
covrigi glazurați cu ciocolată, cremșnituri, creme
de zahăr ars, ecleruri, fursecuri, fursecuri cu
glazură de ciocolată, fursecuri cu înveliș cu
aromă de ciocolată, gustări de tip tort de
fructe, înveliș pentru rulouri de primăvară,
napolitane, napolitane (alimente), pișcoturi,
pișcoturi (prăjituri), plăcinte, plăcinte proaspete,
pricomigdale (patiserie), pricomigdale cu nucă
de cocos, produse de patiserie aromate,
produse de patiserie care conțin fructe, produse
de patiserie congelate, produse de patiserie
congelate cu umplutură de legume, produse
de patiserie congelate umplute cu carne și
legume, produse de patiserie conținând creme,
produse de patiserie conținând creme și fructe,
produse de patiserie cu ciocolată, produse
de patiserie cu migdale, produse de patiserie
cu semințe de mac, produse de patiserie cu
termen mare de valabilitate, produse de patiserie
daneze din foitaj, produse de patiserie din
cocă sfărâmicioasă, produse de patiserie din
foitaj care conțin șuncă, produse de patiserie
pe bază de portocale, produse de patiserie
proaspete, produse de patiserie umplute cu
fructe, prăjituri mici cu ciocolată, prăjituri pentru
ceai cu ciocolată și lapte, prăjituri înghețate,
prăjiturici uscate (patiserie), profiteroluri, quiche
(tarte sărate), rulouri cu ou, rulouri de primăvară
(produse de patiserie), savarine, tarte cu melasă,
tarte cu ou, tarte de mere, tarte dulci sau sărate,
tarte glazurate, tort cu caramel, turtă dulce, vafe
din ciocolată, prăjituri, preparate pentru prăjituri,
prăjituri cu fructe, prăjituri cu cremă, prăjituri
cu ciocolată, prăjituri cu brânză, prăjituri pentru
ceai, prăjituri din mei, prăjituri cu căpșuni, glazuri
pentru prăjituri, prăjituri cu fructe glasate, prăjituri
din iaurt înghețate, dulciuri pentru decorarea
prăjiturilor, prăjituri pavlova preparate cu alune,
prăjituri cu blat pufos congelate, prăjituri din
aluat prăjit (karintoh), prăjituri cu migdale,
prăjituri caramelizate din orez expandat, prăjituri
pavlova cu gust de alune, prăjituri de cereale
pentru consum uman, produse de patiserie,
prăjituri, tarte și biscuiți (prăjiturele), umpluturi
pe bază de cremă pentru prăjituri și plăcinte,
prăjituri moi din orez zdrobit, întinse cu făcălețul
(gyuhi), prăjituri uscate din făină de orez cu
zahăr (rakugan), ciocolată, ciocolată tartinabilă,
ciocolată aerată, ciocolată umplută, batoane de
ciocolată, batoane de ciocolată cu lapte, batoane
de lemn dulce (cofetărie), batoane de nuga cu
nuci pecan, batoane din pastă gumată, batoane
dulci, batoane dulci cu susan, batoane învelite

în ciocolată, bomboane bezea, bomboane cu
cacao, bomboane cu ginseng, bomboane de
ciocolată, bomboane de ciocolată cu umplutură,
bomboane de mentă fără zahăr, bomboane
de mestecat, bomboane gumate pe bază de
gelatină, bomboane moi, bomboane umplute,
caramel, caramele, caramele (bomboane),
caramele fagure, caramele tari, caramele tari
(bomboane), ciocolate cu umplutură de bezea,
ciocolate prezentate într-un calendar de advent,
ciocolată cu cremă cu aromă de mentă, ciocolată
cu lapte, ciocolată sub formă de praline,
ciocolate sub formă de căluți de mare, ciocolate
sub formă de scoici de mare, cremă de bezea,
dulciuri, dulciuri (bomboane) care conțin fructe,
dulciuri acidulate (nemedicinale) din caramel,
dulciuri (bomboane) cu aromă de fructe, dulciuri
cu aromă de mentă (nemedicinale), dulciuri cu
caramel, dulciuri de casă, dulciuri din spumă de
zahăr, dulciuri fără conținut de zahăr, dulciuri
glazurate cu caramel, dulciuri gumate, dulciuri pe
bază de susan, dulciuri sub formă de batoane,
dulciuri tari, fondante de ciocolată, fondante,
praline, praline de ciocolată, praline umplute cu
lichid, produse de cofetărie din fructe, produse
de cofetărie sub formă de tablete, produse
de cofetărie înghețate sub formă de acadea,
scoici de ciocolată, tablete de ciocolată umplute,
tablete (produse de cofetărie nemedicinale),
batoane cu musli, batoane de înghețată, batoane
de cereale și batoane energizante, batoane de
ovăz, batoane de cereale, batoane pe bază de
grâu, batoane de înghețată cu fructe, batoane
energetice pe bază de cereale, batoane de
cereale bogate în proteine, produse din cereale
sub formă de batoane, batoane pe bază de
ciocolată ca substituți alimentari, batoane pe
bază de cereale ca substituți alimentari, batoane
alimentare pe bază de ciocolată gata de mâncat,
batoane pentru gustări conținând un amestec
de cereale, nuci și fructe uscate (produse de
cofetărie), băuturi pe bază de soia, altele decât
înlocuitori de lapte, amestec de sucuri de fructe,
bauturi constand dintr-un amestec de fructe
si sucuri de legume, băuturi care constau în
principal din sucuri de fructe, băuturi cu aromă
de fructe, băuturi cu gheață cu conținut de fructe,
băuturi cu suc de ghimbir, băuturi cu suc de
portocale, băuturi cu suc de struguri, băuturi cu
suc de struguri, nealcoolice, băuturi de fructe,
băuturi din fructe și sucuri de fructe, băuturi
din legume, băuturi pe bază de cocos, băuturi
pe bază de fructe, băuturi pe bază de suc de
aloe, băuturi pe bază de suc de ananas, băuturi
pe bază de suc de mere, băuturi răcoritoare
cu aromă de fructe, citronadă, concentrate de
sucuri de fructe, extracte din fructe fără alcool,
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băuturi din fructe, fără alcool, nectaruri de fructe,
nealcoolice, suc de roșii (băuturi), siropuri de
fructe, smoothies, smoothies conținând cereale
și ovăz, smoothies cu legume, suc concentrat de
portocale, suc concentrat de prune afumate, suc
de coacăze negre, suc de fructe concentrat, suc
de grepfrut, suc de guave, suc de mango, suc
de pepene galben, suc de pepene verde, suc
de portocale, suc de rodii, suc de răchițele, suc
de struguri, sucuri carbogazoase, sucuri de aloe
vera, sucuri de fructe gazoase, sucuri de fructe
organice, sucuri de ginseng roșu (băuturi), sucuri
de legume (băuturi).

───────

(210) M 2022 00547
(151) 16/02/2022
(732) RADU LUCIAN TOADER,

SAT RIMNICENI, COMUNA
MAICANESTI, JUDETUL
VRANCEA, FOCSANI, VRANCEA,
ROMANIA

(540)

ELEMENT H2O

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12

clase:
32. Bere, ape minerale si gazoase si alte băuturi
nealcoolice, băuturi si sucuri din fructe, siropuri
si alte produse pentru prepararea băuturilor,
băuturi nealcoolice, băuturi fără alcool.
35. Publicitate, conducerea si administrarea
afacerilor, lucrări de birou, servicii prestate
de persoane sau organizații al căror scop
principal este: să ofere asistentă în exploatarea
sau conducerea unei întreprinderi comerciale
sau să ofere asistentă în ceea ce privește
conducerea afacerilor sau a funcțiilor comerciale
ale întreprinderilor industriale sau comerciale,
servicii asigurate de firme de publicitate care
se ocupă în principal de comunicare publică,

declarații sau anunțuri prin toate mijloacele de
difuzare, pentru toate tipurile de produse sau
servicii.
39. Transport, ambalare si depozitare a
mărfurilor, organizare de călătorii, servicii de
transport al persoanelor sau mărfurilor dintr-un
loc în altul (pe sine, pe sosea, pe apă, prin
aer sau prin conducte), servicii legate de aceste
transporturi, respectiv serviciile de depozitare a
mărfurilor în depozite sau alte clădiri, pentru a fi
conservate sau păzite.

───────

(210) M 2022 00548
(151) 16/02/2022
(732) ADELA CZEBELY, STR. BISTRIȚEI

NR. 97, JUD. ARAD, SANTANA,
ARAD, ROMANIA

(540)

MISS ARAD

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

41. Educație, furnizarea de instruire,
divertisment, activități sportive și culturale.

───────

(591) Culori revendicate: albastru, verde
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2022 00583
(151) 28/01/2022
(732) HOTEL TARNAVA 2000 SRL,

P-ȚA VAROSHAZA NR.16,
JUD. HARGHITA, ODORHEIU
SECUIESC, 535600, HARGHITA,
ROMANIA

(740) HARCOV API SRL, STR. NICOLAE
IORGA BL.10E, SC.B, AP.9, JUD.
COVASNA, SFÂNTU GHEORGHE,
520089, COVASNA, ROMANIA

(540)

hk HOTEL KÜKÜLLŐ
SZÉKELYUDVARHELY

În conformitate cu prevederile art. 22 din
Legea nr. 84/1998, republicată, conform

adresei înregistrată cu nr. OSIM 1015536 din
data 31.05.2022, solicitantul nu revendică

un drept exclusiv asupra denumirii: HOTEL
KÜKÜLLŐ SZÉKELYUDVARHELY.

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.11.02; 29.01.02;
29.01.03

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

43. Servicii hoteliere, rezervări de hoteluri,
servicii de cazare hotelieră, agenții de cazare
(hoteluri, pensiuni), cazare temporară la hoteluri
și moteluri, rezervare de camere de hotel pentru
călători, servicii oferite de hoteluri, hosteluri,
pensiuni, cazare turistică și de vacanță, servicii
electronice de informații cu privire la hoteluri,
servicii de rezervare la hoteluri oferite pe
internet, furnizare de informații online despre
rezervări la hoteluri, furnizare de informații
hoteliere printr-un site web, furnizare de servicii
de rezervare de camere și rezervare la hoteluri,
furnizare de spații special amenajate pentru
expoziții, în hoteluri, servicii de restaurant

prestate de hoteluri, servicii de restaurant în
cadrul hotelurilor, servire de alimente și băuturi
în restaurante și baruri, restaurante pentru turiști,
servicii de restaurante fast-food, rezervări la
restaurant.

───────

(210) M 2022 00584
(151) 31/01/2022
(732) ACTUP, STR. CATANELE NR. 9,

BL. 64, SC. 2, ET. 2, AP. 67, CAM.
NR. 1, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
031824, ROMANIA

(540)

ÎNVAȚĂ SĂ FII
TU.RO ACTUP SRL

(531) Clasificare Viena:
03.04.11; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.15

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

41. Servicii educative, de divertisment și
sportive.

───────

(591) Culori revendicate: galben(RGB 167
141 86), verde (RGB 167 141 86)

(591) Culori revendicate: roz (Pantone
ff25ff), roșu (Pantone ca323e), galben
(Pantone ffd400), verde (Pantone
d6c387), gri (Pantone faf7f0)
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(210) M 2022 00585
(151) 28/01/2022
(732) ORGANZA SRL, STRADA 2 NR.

234, JUD. TIMIȘ, REMETEA MARE,
TIMIȘ, ROMANIA

(740) ARIANA AGENTIE DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA, C-LEA ARADULUI
NR. 33, ET.1, AP.7, JUD. TIMIȘ,
TIMIȘOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

PUFF BAR
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
34. Soluții lichide pentru utilizare în țigări
electronice, lichid pentru țigări electronice (lichid
electronic) compus din arome sub formă
lichidă pentru reumplerea cartușelor de țigări
electronice, soluții de nicotina lichidă pentru
utilizare în țigări electronice, cartușe vândute
pline cu arome chimice sub formă lichidă pentru
țigările electronice, cutii pentru țigări electronice,
huse pentru țigări electronice, produse pentru
curățarea țigărilor electronice, cartușe pentru
țigări electronice, cartomizoare pentru țigări
electronice, atomizoare pentru țigări electronice,
cartuşe înlocuibile pentru țigări electronice, seturi
pentru fumători de țigări electronice, cartușe cu
reîncărcare pentru țigările electronice, gudron
din tutun destinat utilizării în țigări electronice,
arome, altele decât uleiurile esențiale, pentru
utilizare în țigări electronice, lichid pentru țigarete
electronice (e-lichid), compus din glicerină
vegetală, lichid pentru țigarete electronice (e-
lichid), compus din propilen glicol, arome chimice
sub formă lichidă folosite pentru a reîncărca
cartușele de ăigări electronice, suporturi pentru
țigarete electronice, țigarete electronice, pipe
electronice, melase din plante (înlocuitori de
tutun), pipe pentru fumat înlocuitori de tutun
mentolați, punguțe de nicotină fără tutun, de
uz oral (nu de uz medical), țigarete conținând
înlocuitori de tutun, țigarete fără tutun, altele
decât cele pentru uz medical, țigarete conținând
înlocuitori de tutun, cu excepția celor pentru uz
medical, arome, altele decât uleiurile esențiale,
pentru tutun, arome, altele decât uleiurile
esențiale, pentru înlocuitori de tutun, produse
din tutun pentru a fi încălzite, dispozitive
pentru încălzirea tutunului în scopul inhalării,
dispozitive pentru încălzirea înlocuitorilor de
tutun în scopul inhalării, dispozitive de stins
țigarete și trabucuri încălzite, precum și bețișoare

de tutun încălzit, vaporizatoare orale pentru
fumători, vaporizatoare pentru țigarete fără fum,
pietre de aburi pentru narghilele.

───────

(210) M 2022 00642
(151) 31/01/2022
(732) ORIENT CERAMIC SRL, STR.

I.GH. DUCA NR. 81, BL. L42, SC.
A, AP. 10, JUDEŢ CONSTANŢA,
CONSTANŢA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(740) IRARDI CONSULTING SRL, STR.
GH. SINCAI NR. 5, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena:
25.01.25; 29.01.15

(591) Culori revendicate:alb, negru, gri,
galben, maro

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

19. Plăci nemetalice pentru construcţii, plăci şi
dale din ceramică, pentru pavaj sau pentru
acoperit pereţii, cuburi din ceramică pentru
mozaic şi articole similare respectiv: cuburi,
prisme, piramide, cilindri sau alte corpuri
geometrice cu suprafete laterale poliedrale sau
continue, din ceramica, pe un suport sau nu,
ceramică de finisaj.

───────
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(210) M 2022 00643
(151) 31/01/2022
(732) ORIENT CERAMIC SRL, STR.

I.GH. DUCA NR. 81, BL. L42, SC.
A, AP. 10, JUDEŢ CONSTANŢA,
CONSTANŢA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(740) IRARDI CONSULTING SRL, STR.
GH. SINCAI NR. 5, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena:
25.01.25; 29.01.15

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

19. Plăci nemetalice pentru construcţii, plăci şi
dale din ceramică, pentru pavaj sau pentru
acoperit pereţii, cuburi din ceramică pentru
mozaic şi articole similare respectiv: cuburi,
prisme, piramide, cilindri sau alte corpuri
geometrice cu suprafete laterale poliedrale sau
continue, din ceramica, pe un suport sau nu,
ceramică de finisaj.

───────

(210) M 2022 00647
(151) 31/01/2022
(732) ORIENT CERAMIC SRL, STR.

I.GH. DUCA NR. 81, BL. L42, SC.
A, AP. 10, JUDEŢ CONSTANŢA,
CONSTANŢA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(740) IRARDI CONSULTING SRL, BD.
GH. ŞINCAI, NR. 5, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena:
29.01.01; 29.01.06; 29.01.07; 29.01.08;
25.07.01; 25.07.02; 25.07.25

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

19. Plăci nemetalice pentru construcţii, plăci şi
dale din ceramică, pentru pavaj sau pentru
acoperit pereţii, cuburi din ceramică pentru
mozaic şi articole similare respectiv: cuburi,
prisme, piramide, cilindri sau alte corpuri
geometrice cu suprafete laterale poliedrale sau
continue, din
ceramică, pe un suport sau nu, ceramică de
finisaj.

───────

(591) Culori revendicate: alb, negru, gri, 
roşu,maro

(591) Culori revendicate: alb, negru, gri, 
roșu,maro
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(210) M 2022 00651
(151) 31/01/2022
(732) N&D FOR PETS S.R.L., STRADA

NEGRU VODĂ NR. 20, JUD.
TELEORMAN, ALEXANDRIA,
TELEORMAN, ROMANIA

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

(540)

PROpets

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 03.01.06;
03.01.08; 03.01.21; 03.01.24

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

5. Vitamine pentru animale, suplimente
alimentare pentru animale, zgărzi anti-purici
pentru animale, șampoane insecticide pentru
animale, produse pentru spălarea animalelor,
scutece pentru animale de companie, produse
antiparazitare, preparate dezodorizante pentru
litiera animalelor de companie, produse pentru
eliminarea mirosului de animale de companie.
8. Aparate de tuns animale, pile electrice pentru
unghiile animalelor, mașini de tuns pentru
animale (unelte de mână), pile alimentate cu
baterii pentru unghii de animale.
18. Zgărzi pentru animale, îmbrăcăminte pentru
animale, hamuri pentru animale, lese pentru
animale, pături și cuverturi pentru animale,
pelerine pentru animale de companie, zgărzi
electronice pentru animale de companie, botnițe,
zgărzi pentru animale de companie, care conțin
informații medicale, articole de șelărie și articole
vestimentare pentru animale.
20. Culcușuri pentru animale, perne pentru
animale de companie, adăposturi și paturi pentru
animale, paturi pentru animalele de companie,
mobilier pentru animalele de companie, culcușuri
gonflabile pentru animale de companie, plăcuțe
de identificare pentru animale, nemetalice.

21. Litiere pentru animale, piepteni pentru
animale, piepteni pentru animale domestice,
perii pentru îngrijirea animalelor, mănuși pentru
îngrijirea animalelor, recipiente de băut pentru
animale, adăpători acționate de animale
domestice, terarii de interior pentru animale,
perii de dinți pentru animale, lopățele pentru
îndepărtarea excrementelor animalelor, cuști de
sârmă pentru animale domestice, perii electrice
pentru animale de companie, mănușă de toaletat
animale de companie, litiere automate pentru
animale de companie, dispozitive de hrănire
pentru animale pe care animalele le pot acționa
singure, vase de mâncare pentru animale de
casă, perii anti-năpârlire pentru animale de
companie.
28. Jucării pentru animale, jucării pentru
animale domestice.
31. Produse comestibile pentru animale, hrană
pentru animale de companie, nisip pentru litiere
de animale de companie, materiale pentru
culcușul animalelor, preparate pentru hrana
animalelor, hârtie destinată utilizării ca așternut
pentru animale, celuloză destinată utilizării ca
așternut pentru animale.
35. Promovare comercială, servicii de publicitate
si marketing online, prezentări de produse și
servicii de afișare a produselor, prezentarea
produselor prin toate mijloacele de comunicare
pentru vânzarea cu amănuntul și/sau cu ridicata,
promovarea afacerii (publicitate), publicitate
online și promovare prin intermediul unei rețele
de computere și al unei rețele de telefonie
mobila, servicii de reclama și promoții de
vânzare, servicii de marketing comercial, servicii
de vânzare cu amănuntul, cu ridicata și online
de diverse mărfuri în legătură cu preparate
pentru îngrijirea animalelor, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu produse pentru
animale de companie.

───────
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(210) M 2022 00654
(151) 31/01/2022
(732) MATEI IOAN MIKO, STR.

CONSTANȚA NR.14, AP. 8, JUD.
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, 400158,
CLUJ, ROMANIA

(540)

TRANSILVANIA FASHION
INTERNATIONAL FESTIVAL

(531) Clasificare Viena:
02.09.04; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.02;
29.01.03; 29.01.06; 29.01.07; 29.01.08

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

41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.

───────

B-DUL DIMITRIE CANTEMIR
NR. 21, BL. 4, SC. C, ET. 5, AP.
85, SECTOR 4, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

SYNTEK GENSET STK

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.01; 29.01.06;
29.01.08

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

9. Aparate și instrumente științifice, de
cercetare, navigație, topografie, fotografie,
cinematografie, audiovizuale, optică, cântărire,
măsurare, semnalizare, detectare, testare,
inspectare, salvare și învățare, aparate și
instrumente pentru conducerea, distribuția,
transformarea, acumularea, reglementarea sau
controlul distribuției sau utilizării energiei
electrice, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea,reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginii sau datelor,
suporturi de date stocate sau descărcabile,
software pentru computere, suporturi de stocare
digitale sau analog, mecanisme pentru aparate
care funcționează cu fise, case de marcat,
dispozitive de calculat, computere și dispozitive
periferice pentru computere, costume pentru
scufundări, măști pentru scufundări, dopuri de
urechi pentru scufundări, clești de nas pentru
scufundări sau înot, mănuși pentru scufundări,
aparate de respirat pentru înot subacvatic,
dispozitive pentru stingerea incendiilor.

───────

(591) Culori revendicate: negru, galben, 
alb,verde, maro

(591) Culori revendicate: alb, negru, 
roșu,portocaliu

(210) M 2022 00655
(151) 31/01/2022
(732) SYNTEK ENERGY ACTIVE SRL,
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(210) M 2022 00667
(151) 31/01/2022
(732) ACCES AUTO TRADING SRL,

STR. FERMELOR NR. 1, JUDETUL
NEAMT, IZVOARE, NEAMȚ,
ROMANIA

(740) ACSINTE PAULA ADRIANA
CONSILIER PROPRIETATE
INDUSTRIALA, CALEA
CALARASILOR NR. 177, BL. 45, ET.
4, AP. 12, SECTOR 3 , BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

DANUBIANA ADL2
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
12. Anvelope pentru vehicule terestre, anvelope
(pneuri), suporturi de anvelope, huse pentru
anvelope, lanțuri antiderapante pentru anvelope,
crampoane antiderapare pentru anvelopele
vehiculelor, pompe pentru umflarea anvelopelor
vehiculelor, petice pentru repararea anvelopelor
vehiculelor.

───────

(210) M 2022 00673
(151) 31/01/2022
(732) ACCES AUTO TRADING SRL,

STR. FERMELOR NR. 1, JUDETUL
NEAMT, IZVOARE, NEAMȚ,
ROMANIA

(740) ACSINTE PAULA ADRIANA
CONSILIER PROPRIETATE
INDUSTRIALA, CALEA
CALARASILOR NR.177, BL.45, ET.4,
AP.12, SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

DANUBIANA ADR4
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
12. Anvelope pentru vehicule terestre, anvelope
(pneuri), suporturi de anvelope, huse pentru
anvelope, lanțuri antiderapante pentru anvelope,

crampoane antiderapare pentru anvelopele
vehiculelor, pompe pentru umflarea anvelopelor
vehiculelor, petice pentru repararea anvelopelor
vehiculelor.

───────

(210) M 2022 00675
(151) 31/01/2022
(732) OXO GRUP SRL, SOSEAUA

BANATULUI NR. 109A, BIROUL
NR.2, JUDETUL ILFOV, CHITILA,
ILFOV, ROMANIA

(540)

oxo grup
(531) Clasificare Viena:

27.05.01; 27.05.17; 26.11.05; 26.11.09;
29.01.03

(591) Culori revendicate: verde (Ral 6010)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
6. Metale comune și aliaje ale acestora,
minereuri, materiale metalice pentru structuri și
construcții, construcții metalice transportabile,
cabluri și fire neelectrice din metal comun,
fierărie, articole mici din armătură metalică,
containere din metal pentru depozitare sau
transport,  seifuri,  coloane publicitare  din  metal.
16. Hârtie și carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie și
de birou, cu excepția mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
și materiale pentru artiști, pensule, materiale
didactice și educative, folii de plastic pentru
documente, folii și pungi pentru ambalat și
împachetat, caractere tipografice, forme de
tipar, panouri publicitare din hârtie sau carton,
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19. Materiale, nemetalice, pentru clădiri și
construcții, țevi rigide cu excepția celor de
metal pentru construcții, asfalt, smoală și bitum,
construcții nemetalice.
coloane publicitare, nemetalice, umbrare
(structuri), nemetalice, paravane, nemetalice,
geamuri din sticlă colorată / vitralii, pergole,
nemetalice/ schelete nemetalice.

40. Tratarea materialelor, reciclarea gunoaielor
și deșeurilor, filtrarea aerului și tratarea apei,
servicii de imprimare, conservarea alimentelor și
a băuturilor.

tipărirea offset, finisarea hârtiei, tratarea hârtiei,
imprimarea de modele, imprimare fotografică,
tipărire (imprimare), imprimarea serigrafică,
colorarea geamurilor de la mașină, imprimare 3d
personalizată pentru alții.

───────

(210) M 2022 00677
(151) 31/01/2022
(732) J.B PARKER SRL, STR. CAISULUI

NR.11, CAMERA 1, JUDETUL
ILFOV, CHITILA, ILFOV, ROMANIA

(540)

SavE the MinutE
(531) Clasificare Viena:

27.05.01; 29.01.13

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

35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
publicitate, servicii de agenție de publicitate,
închirierea spațiului publicitar, compilarea de
informații în baze de dată computerizate,
marketing, marketing în cadrul editării produselor
software, publicitate online pe o rețea de
calculatoare, furnizarea unei piețe comerciale
online pentru cumpărătorii și vânzătorii de
bunuri și servicii, publicitate cu plata per
click, prezentarea produselor în mediile de
comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, publicarea de texte publicitare,
marketing cu public țintă.

───────

(591) Culori revendicate: rosu (Ral 3002),
crem (Ral 1001), alb (Ral 9010)

20. Mobilier, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nemetalice, pentru depozitare sau
transport, os, corn, os de balenă sau
sidef neprelucrate sau semiprelucrate, scoici,
spumă de mare, chihlimbar, obiecte publicitare
gonflabile.

albume, almanahuri, animații de tip celulă,
invitații (papetărie), acuarele / culori acrilice
(picturi), bannere din hârtie, bavete din hârtie,
ambalaje pentru sticle din hârtie sau carton
învelitori pentru sticle din carton sau hârtie,
cutii din hârtie sau carton, fanioane din hârtie,
cataloage, planșete cu clamă (pentru hârtii),
suporturi de pahare din hârtie, suporturi pentru
documente (papetărie), dosare (rechizite de
birou), stegulețe din hârtie, fluturași publicitari.

35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
publicitate, servicii de agenție de publicitate,
închirierea spațiului publicitar, publicitate
prin poștă, postarea de afișe publicitare.
închirierea panourilor de afișaj (panouri
publicitare), consultanță privind strategiile
de comunicare în publicitate, dezvoltarea
de concepte publicitare, publicitate directă
prin  poștă,  răspândirea  materialelor 
publicitare, distribuirea de eșantioane, servicii 
de  așezare în  pagină  pentru  scopuri 
publicitare,  marketing, marketing  în  cadrul 
editării produselor software, machetare pentru 
promoțiile publicitare saude vânzări, publicitate
online pe o rețeade calculatoare, organizarea 
de  expoziții în  scopuri  comerciale  sau 
publicitare, publicitate  exterioară,  publicitate 
cu plata perclick, prezentarea produselor în 
mediile  de comunicare,  în  scopuri  de 
comercializare  cu amănuntul,  publicarea  de 
texte  publicitare, închirierea  de  material 
publicitar,  promovarea vânzărilor  pentru  terți, 
aranjarea vitrinelor pentru magazine, marketing 
cu  public  țintă,  actualizarea materialelor  de 
publicitate, scrierea de textepublicitare.
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(210) M 2022 00679
(151) 31/01/2022
(732) TOBACCO LOGISTIC &

MARKETING, STR. NARCISELOR,
NR. 102G, BIROUL NR. 2, ETAJ 1,
JUDEȚ GORJ, TÂRGU JIU, GORJ,
ROMANIA

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

(540)

VAGABOND
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Aparate și instrumente pentru acumularea
și stocarea curentului electric, baterii
și încărcătoare pentru țigările electronice,
încărcătoare usb pentru țigările electronice,
încărcătoare pentru bateriile țigărilor electronice,
software descărcabil, software descărcabil de
sistem și de suport de sistem și firmware,
firmware și software pentru țigări electronice.
34. Tutun și produse de tutun, țigări,
țigarete, trabucuri, substituenţi pentru tutun, nu
pentru scopuri medicale, arome, altele decât
uleiurile esenţiale, pentru ţigările electronice,
vaporizatoare cu ingestie orală pentru fumători,
ierburi pentru fumat, tutun de prizat,
vaporizatoare personale și țigarete electronice,
și arome și soluții pentru acestea, accesorii
și recipiente legate de utilizarea tutunului și a
articolelor pentru fumat, de exemplu, brichete
pentru fumători, scrumiere pentru fumători,
borcane de tutun, cutii pentru tutunul de prizat,
cutii pentru păstrarea trabucurilor în condiţiile de
umiditate prescrise, narghilea, pachete cu hârtii
pentru ţigări, cuţite pentru trabucuri, suporturi
pentru trabucuri, filtre pentru ţigări, tabachere,
pietre pentru aprindere, ţigări electronice, soluţii
lichide pentru ţigările electronice, cartomizoare
pentru țigări electronice, atomizoare pentru
țigări electronice, brichete pentru fumători,
vaporizatoare cu ingestie orală pentru fumători,
instrumente de curăţat pipele de tutun, maşini
de buzunar pentru rularea ţigărilor, cutii pentru
tutunul de prizat, pungi cu tutun, pipe de tutun.
35. Publicitate, servicii de agenţie de publicitate,
furnizare de servicii de informare și consiliere
în domeniul comerțului electronic, gestiunea

afacerilor de comerț cu amănuntul pentru terți,
administrarea afacerilor magazinelor de comerț
cu amănuntul, asistență în afaceri, management
și servicii administrative, prezentarea produselor
prin toate mijloacele de comunicare pentru
vânzarea cu amănuntul, prezentare de produse
și servicii (în scopuri promoționale/publicitare),
servicii de publicitate, marketing și promovare,
distribuirea de materiale publicitare, de
marketing și materiale promoționale, servicii de
vânzare cu amănuntul şi cu ridicata în legătură
cu tutun, servicii de vânzare cu amănuntul şi cu
ridicata în legătură cu articole utilizate împreună
cu tutunul, servicii de fidelizare, motivare
și recompensare, organizarea de expoziţii în
scopuri comerciale sau publicitare, toate aceste
servicii in legatura cu produse din industria
tutunului precum si accesorii pentru fumatori.

───────

(210) M 2022 00687
(151) 31/01/2022
(732) IONESCU ALINA BOUTIQUE

DES PERLES INTREPRINDERE
INDIVIDUALA, STR. SPORTULUI,
NR. 6B, SAT TAMASI, JUDEȚ
ILFOV, COMUNA CORBEANCA,
ROMANIA

(540)

BOUTIQUE DE PERLES
FINE JEWELRY

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 17.02.02; 29.01.05;
29.01.06

(591) Culori revendicate: gri (HEX#e6e0e2),
violet (HEX#7043af)
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

14. Bijuterii.
───────

(210) M 2022 00689
(151) 01/02/2022
(732) SC BRIZA MARII NEGRE SRL,

STR. MIHAIL KOGĂLNICEANU,
NR. 31, JUDEŢUL CONSTANŢA,
EFORIE NORD, CONSTANȚA,
ROMANIA

(740) Constantinescu Emilian, STR.MIHAIL
KOGALNICEANU, NR.31, JUDEȚ
CONSTANȚA, EFORIE NORD,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

MIRAGE BEACH SPA HOTEL

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 01.01.05; 26.11.13

clase:
5. Nămoluri medicinale.
11. Băi SPA (bazine): Băi de abur, saune și spa-
uri (bazine).
43. Servicii hoteliere în stațiuni turistice, Servicii
de restaurant prestate de hoteluri.
44. Servicii oferite de complexuri balneare.

───────

(210) M 2022 00698
(151) 01/02/2022
(732) ASOCIAȚIA-UNIUNEA

NAȚIONALĂ A EXPERȚILOR ÎN
LEGISLAȚIA MUNCII, CALEA
RAHOVEI NR. 266-268, CORP
63, AXELE A-B, STÂLPII 0-4,
CAMERA 01B, ETAJ 5, SECTOR 5,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) TRADE MARK AGENCY SRL, STR.
BANUL UDREA NR. 4, BL. G8,
SC. A, ET. 2, AP. 28, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

UNELM UNIUNEA
NAȚIONALĂ A EXPERȚILOR

ÎN LEGISLAȚIA
MUNCII ROMÂNIA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.01.04; 26.01.18;
01.01.05; 01.01.10; 20.07.01

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

16. Almanahuri, cărți broșate, cărți, calendare,
fluturași publicitari, formulare, tipărite, tipărituri
grafice, reproduceri grafice, reprezentări grafice,
reviste (publicații periodice), manuale (ghiduri)/
ghiduri (manuale), buletine informative, ziare,
agende, ilustrații, materiale tipărite, publicații
tipărite, cupoane tipărite, materiale didactice (cu
excepția aparatelor).
35. Servicii de planificare a programărilor (funcții
de birou), servicii de reamintire a programărilor
(funcții de birou), asistență în managementul
afacerilor, întrebări privind afacerile, auditul

(591) Culori revendicate: albastru, turcoaz
(511)    Produse și/sau servicii grupate pe
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afacerilor, consultanță în organizarea și
managementul afacerilor, consultanță în
managementul afacerilor, servicii specializate
privind eficiența afacerilor, evaluări ale afacerilor,
investigații privind afacerile, consultanță în
organizarea afacerilor, cercetări privind afacerile,
servicii de consiliere privind managementul
afacerilor, consultanță profesională în afaceri,
oferirea de informații în domeniul afacerilor,
managementul afacerilor cu privire la sportivi,
managementul afacerilor cu privire la furnizorii
de servicii indepedente, furnizarea de informații
de afaceri prin intermediul unui site web,
servicii de intermediere afacerilor cu privire
la cu potrivirea potențialilor investitori privați
cu antreprenorii care au nevoie de finanțare,
asistență privind managementul comercial
sau industrial, oferirea de informații de
contact comerciale și de afaceri, servicii de
intermediere comercială, servicii de informații
competitive, compilarea de informații în
baze de date computerizate, compilarea
statisticilor, compilarea indexurilor de informații
pentru scopuri comerciale sau publicitare,
managementul computerizat al fișierelor, servicii
de agenție de ocupare a forței de muncă,
servicii de agenție de ocupare a forței
de muncă, negocierea și încheierea de
tranzacții comerciale pentru terți, negocierea
contractelor de afaceri pentru terți, organizarea
de expoziții în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de târguri, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistență de
afaceri), publicitate cu plata per click, întocmirea
ștatelor de plată, consultanță în domeniul
managementului personalului, recrutarea de
personal, relații publice, servicii de secretariat,
sistematizarea informațiilor în baze de date
computerizate, pregătirea documentației fiscale,
pregătirea documentației fiscale, scrierea de
curriculum vitae pentru terți/scrierea de cv-uri
pentru terți.
38. Furnizarea de forumuri online.
40. Legătorie, tipărirea offset, tipărire
(imprimare).
41. Academii (educație), antrenare (instruire),
organizarea și susținerea colocviilor,
organizarea și susținerea de concerte,
organizarea și susținerea conferințelor,
organizarea și susținerea congreselor, cursuri de
corespondență, servicii culturale, educaționale
sau de divertisment furnizate de galeriile
de artă, transfer de know-how (instruire),
servicii educaționale furnizate de asistenți pentru
nevoi speciale, furnizarea de informații în
domeniul educație, examinări referitoare ia

educație, servicii educaționale furnizate de
școli, tehnoredactare computerizată electronica,
organizarea și susținerea unor forumuri
educaționale în persoană, organizarea de
expoziții în scopuri culturale sau educaționale,
instruire practică (demonstrații), publicarea de
texte, altele decât textele de publicitate,
publicarea cărților, organizarea și susținerea de
seminarii, producția de spectacole, organizarea
și susținerea de simpozioane, predare/servicii
educaționale/servicii deunstruire, servicii de
instruire cu ajutorul simulatoarelor, meditații,
ghidare vocaționaiă (consiliere educațională
sau de instruire), recalificare vocaționaiă,
organizarea și susținerea de ateliere (instruire),
scrierea de texte, altele decât cele publicitare.
42. Digitalizarea documentelor (scanare),
duplicarea programelor de calculator, stocarea
electronică a datelor, cercetare științifică.
45. Servicii de soluționare alternativă a litigiilor,
servicii de arbitraj, auditare a conformității
juridice, cercetare juridică, organizarea
reuniunilor politice, mediere.

───────

(210) M 2022 00704
(151) 01/02/2022
(732) DAMEAN ALINA, ȘOS. ȘTEFAN

CEL MARE ȘI SFÂNT NR. 4, ET.
2, AP. 17, JUD. IAȘI, IAȘI, 700920,
IAȘI, ROMANIA

(540)

Sanitarul
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Preparate pentru curățare, odorizante,
produse pentru toaletă nemedicinale.

───────
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(210) M 2022 00705
(151) 01/02/2022
(732) FLORIN ILAȘC, STR.

SAIVANELOR NR. 25B, JUDETUL
NEAMT, SAT DUMBRAVA ROȘIE,
COMUNA DUMBRAVA ROȘIE,
NEAMȚ, ROMANIA

(540)

CORESSY

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.11

clase:
35. Publicitate în domeniul livrărilor,
administrarea afacerilor în domeniul livrărilor,
servicii de marketing în domeniul livrărilor,
servicii de comandă în contul terților, servicii
de comandă online în domeniul restaurantelor
care oferă mâncare la pachet și livrare la
domiciliu, publicitate în domeniul restaurantelor,
servicii de marketing în domeniul restaurantelor,
administrarea afacerilor în sistem de franciză,
consiliere în afaceri privind francizarea, servicii
de publicitate comercială legate de francizare,
servicii de franciză care oferă asistență în
afaceri, asistență comercială privind sistemul
de franciză, furnizare de informații de afaceri
în materie de francize, asistență privind
comercializarea produselor, în cadrul unui
contract de franciză, asistență privind gestiunea
comercială în cadrul unui contract de franciză,
servicii oferite de un francizor, respectiv asistență
în conducerea sau administrarea întreprinderilor
industriale sau comerciale.
39. Servicii de livrare, servicii de livrare a
alimentelor, servicii de livrare a băuturilor, servicii
de livrare a cadourilor, servicii de livrare a

florilor, servicii de livrare de. alimente și băuturi
preparate pentru consum, servicii de livrare a
pachetelor.

───────

(210) M 2022 00706
(151) 01/02/2022
(732) ASOCIATIA CETATEAN DE

TRAIAN, STR. DIMITRIE
DINICU, NR.66, JUDETUL TIMIS,
TIMISOARA, 300696, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

Cetățean de TRAIAN

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 02.01.23

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

41. Organizare de evenimente muzicale,
organizare de evenimente recreative, organizare
de evenimente de divertisment și evenimente
culturale, coordonare de evenimente culturale,
cursuri de pregătire în industria turismului.

───────

(591) Culori revendicate: albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2022 00716
(151) 01/02/2022
(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)

MAZENID
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Preparate farmaceutice

───────

(210) M 2022 00717
(151) 01/02/2022
(732) REGIA AUTONOMA

AEROPORTUL INTERNATIONAL
CRAIOVA, STR. CALEA
BUCURESTI, NR. 325A, JUD.
DOLJ, CRAIOVA, DOLJ, ROMANIA

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

(540)

AEROPORTUL
INTERNATIONAL CRAIOVA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.05; 26.07.03; 29.01.11

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

39. Transport, ambalarea şi depozitarea
mărfurilor, organizarea de calatorii, servicii
prestate de companiile care exploatează
gări, instalaţii de transbordare pentru trenuri
utilizate de transportator, servicii de informare
aeronautică internă şi internaţională, servicii de
transport pentru personalul propriu şi pentru alte
categorii de personal desfâşurând activităţi pe
aeroport şi de aeroport.

───────

(210) M 2022 00722
(151) 09/02/2022
(732) EUROGUARD SECURITY

PROFESIONAL SRL, SAT
MICESTI NR.7A, CORP 2, JUDEȚ
ARGEȘ, MICESTI, 117465,
ARGEȘ, ROMANIA

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

(540)

EUROGUARD SECURITY
PROFESSIONAL

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.01.01; 25.03.01;
29.01.13

(591) Culori revendicate:verde deschis,
galben, negru

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

37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii
de instalaţii, servicii de instalare, punere în
funcţiune, revizii, verificări tehnice periodice,
reparaţii pentru sisteme şi echipamente de
securitate pentru antiefracţie, supraveghere,
detecţie şi control, intervenţie pirotehnică,
servicii de instalare/montare sisteme de alarmă,
sisteme şi echipamente pentru supraveghere(591) Culori revendicate: albastru
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video, sisteme şi echipamente de control
acces, interfoane, echipamente de avertizare,
instalarea de sisteme (aparate împotriva
efracţiei), instalare de protecție împotriva
incendiilor industriale, instalare de sisteme
de protecție medioambientală, instalare de
alarme, reparații de alarme, instalarea de
alarme antifurt, instalare de alarme antifurt,
servicii de instalare de alarme, reparații de
alarme anti-incendiu, instalare de alarme anti-
incendiu, reparații sau întreținere de alarme
de incendiu, întreținere și service de alarme
de securitate, întreținere de instalații de
alarme de incendiu, instalare,întreținere și
reparare de alarme antifurt, instalare și reparare
de dispozitive de alarmă antifurt, instalare
și reparare de dispozitive de alarmă anti-
incendiu, întreținere și reparații de sisteme de
alarmă anti-incendiu, întreținere și reparații de
sisteme de alarmă de incendiu, întreținerea și
repararea alarmelor, instalațiilor de închidere și
siguranță, instalarea sistemelor de securitate,
instalare de sisteme de securitate, instalare de
aparate de securitate pentru case, instalare
de dispozitive de securitate pentru vehicule,
întreținere și reparare de instalații de securitate,
instalare de echipamente de securitate și de
siguranță, servicii de informații referitoare la
întreținerea sistemelor de securitate, servicii de
informații referitoare la instalarea de sisteme de
securitate, servicii consultative privind instalarea
de echipamente de securitate și de siguranță.
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, activităţi de investigaţie şi protecţie
a bunurilor şi persoanelor, servicii de pază
pentru infrastructuri prin sisteme de monitorizare
la distanță, servicii oferite de către agenții
de pază pentru magazine, servicii de pază
pentru infrastructuri, servicii de pază antiefracție,
servicii de pază, servicii de pază contractuale,
servicii de pază pe timp de noapte, servicii de
pază și protecție, servicii de securitate pentru
protecția persoanelor, servicii de securitate
pentru protecția fizică a persoanelor, servicii
de securitate pentru protecția fizică a bunurilor
materiale, închiriere de echipamente de
protecție, salvare, siguranță și aplicare a legii,
servicii prestate de un agent de securitate pentru
protecția proprietății și persoanelor, servicii de
securitate pentru protecția fizică a bunurilor
materiale și a persoanelor, închiriere de alarme,
supravegherea alarmelor antiefracție, servicii
de monitorizare a alarmelor, monitorizarea
sistemelor de securitate, servicii de securitate

fizică, controlul de securitate al bagajelor, marcaj
de securitate pentru bunuri, consultanță în
materie de securitate, servicii de securitate
pentru clădiri, servicii de securitate pentru
protejarea proprietății, consultanță în materie de
securitate fizică, servicii de securitate pentru
evenimente publice, evaluare a riscurilor în
materie de securitate, închiriere de aparate
de supraveghere de securitate, servicii de
inspecții de securitate pentru terți, servicii
de siguranță, salvare, securitate și control,
servicii de monitorizare electronică în scopuri
de securitate, servicii de securitate pentru
protejarea proprietății și a persoanelor, servicii
prestate de un agent de securitate pentru
clădiri, furnizare de informații despre servicii
prestate de un agent de securitate, servicii de
consultanță în domeniul nevoilor de securitate
ale întreprinderilor comerciale și industriale.

───────

(210) M 2022 00723
(151) 01/02/2022
(732) SC DNS BIROTICA SRL, STR.

POGOANELE NR. 147, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, 041117, ROMANIA

(540)

A PLUS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.24; 24.17.05

clase:
35. Servicii de achiziție pentru terți, servicii de
vânzare de produse.

───────

(591) Culori revendicate: roșu, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2022 00733
(151) 02/02/2022
(732) CLAUDIU GABRIEL CIOLAN, STR.

VALEA ROMÂNEŞTILOR NR. 105,
JUDEȚ ARGEŞ, CÂMPULUNG,
ARGEȘ, ROMANIA

(540)

MUSCELUL
CÂMPULUNG 2022

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 27.05.17; 03.07.01;
24.01.05; 24.01.09; 27.07.01

clase:
16. Papetărie, albume, afişe publicitare, semne
de carte, suporturi de pahare din hârtie,
şerveţele din hârtie, reviste (publicaţii periodice),
suporturi pentru paharele de bere, ziare, buletine
informative, agende, rechizite de birou, cu
excepţia mobile, broşuri, creioane, suporturi
pentru stilouri, stilouri (rechizite de birou),
publicaţii periodice, gravuri fotografice, suporturi
de fotografii, fotografii (tipărite), ilustraţii,
placarde din hârtie sau carton, postere, publicaţii
tipărite, tipărituri (gravuri), abţibilduri (papetărie),
bilete.
25. Îmbrăcăminte, încălţăminte.
28. Articole de gimnastică şi sport, echipamente
sportive, mănuşi pentru jocuri, mingi de joacă,
puzzle-uri, măşti (obiecte de divertisment),
pălării din hârtie pentru petreceri, baloane pentru
petreceri, cărţi de joc, jucării de plus, păpuşi
marionete, zornăitoare (obiecte de divertisment).
35. Publicitate, servicii de comerţ online şi
offline, postare de afişe publicitare, închiriere
de panouri publicitare, organizarea de expoziţii

în scopuri publicitare, promovarea bunurilor
si serviciilor prin sponsorizarea evenimentelor
sportive, căutarea de sponsorizări, aranjarea
vitrinelor pentru magazine, servicii de publicitate,
marketing și promovare.
41. Servicii oferite de un club de fotbal,
efectuarea de antrenamente, închirierea
echipamentului pentru joc, antrenare (instruire),
furnizarea de facilităţi sportive, închirierea
de terenuri de sport, închirierea de facilităţi
pentru stadioane, cantonamente de fotbal,
pronosport pentru fotbal, organizare de
evenimente de fotbal, organizare de competiții
de fotbal, organizarea de meciuri de fotbal,
servicii de academie de fotbal, divertisment
de tipul meciurilor de fotbal, servicii
privind organizarea de evenimente fotbalistice,
organizare, planificare și coordonare de jocuri de
fotbal, organizare și coordonare de programe de
antrenamente pentru fotbal, vânzarea de bilete.

───────

(210) M 2022 00736
(151) 02/02/2022
(732) FARTUD, JUDEȚUL TIMIȘ,

ORTISOARA NR. 1A, 307305,
TIMIȘ, ROMANIA

(540)

RPW Transport & Logistik

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.11.03; 29.01.03;
29.01.06; 29.01.08

clase:
39. Logistică de transport, transport rutier.

───────

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

(591) Culori revendicate: verde, gri, negru
(511)    Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2022 00741
(151) 02/02/2022
(732) SC FERAE NATURAE SRL, STR.

BULNOC NR. 68 A, SC. A, AP. 8,
JUD. BRAȘOV, SĂCELE, 505600,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

FERAE NATURAE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse de parfumerie, uleiuri
esențiale, preparate pentru albit și alte substanțe
pentru spălat.

───────

(210) M 2022 00742
(151) 02/02/2022
(732) MHS TRUCK SERVICE SRL, BD.

IULIU MANIU NR. 592A, CORP 3,
PARTER, SECTOR 6, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

MHS TRUCK SERVICE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
37. Reparare de camioane, întreținere, service
și reparare de vehicule, servicii de service pentru
repararea autovehiculelor.

───────

(210) M 2022 00746
(151) 02/02/2022
(732) RAINBOW GLAM SRL, STR.

DRAGOS VODA NR. 42-44, CORP
C, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

Rainbow GLAM

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.15

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

3. Gene false, adezivi pentru fixarea genelor
false, adezivi pentru gene, păr și unghii
false, produse cosmetice, farduri cosmetice,
cosmetice nemedicinale, creme cosmetice,
spume (cosmetice), cosmetice decorative,
cosmetice colorate, produse cosmetice,
hidratante, hidratante (produse cosmetice),
gene, sclipici pentru unghii, sclipici pentru
față, sclipici pentru corp, sclipici folosit în
scopuri cosmetice, sclipici pentru față și
corp, sclipici sub formă de spray pentru uz
cosmetic, cosmetice și preparate cosmetice,
săpunuri cosmetice, cosmetice funcționale,
uleiuri minerale (cosmetice), loțiuni solare
(cosmetice), creme autobronzante (cosmetice),
loțiuni autobronzante (cosmetice), preparate
hidratante (cosmetice), anticearcăne corectoare
(cosmetice), eye-liner (cosmetice), creme fluide
(cosmetice), cosmetice pentru unghii, cosmetice
pentru buze, loțiuni tonice (cosmetice), trusă
pentru cosmetice, cosmetice pentru copii,
ștampile cosmetice umplute, produse cosmetice
naturale, produse cosmetice organice, preparate
emoliente (cosmetice), farduri cosmetice pentru
ochi, farduri cosmetice pentru pleoape, bază
pentru unghii (cosmetice), produse cosmetice
pentru animale, măști de piele (cosmetice),
preparate cosmetice pentru baie, preparate
cosmetice pentru slăbire, concentrate hidratante
(produse cosmetice), produse cosmetice pentru

(591) Culori revendicate: mov, albastru, 
negru,verde, galben, rosu, portocaliu, 
roz
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sprâncene, pudre cosmetice pentru față,
rezerve pentru pudriere (cosmetice), produse
cosmetice pentru gene, produse pentru
bronzare (cosmetice), creme de noapte
(cosmetice), produse cosmetice pentru piele,
henna pentru scopuri cosmetice, vârfuri
pentru unghii (cosmetice), pudre compacte
(produse cosmetice), întăritor pentru unghii
(cosmetice), produse cosmetice pentru păr,
creme tonifiante (produse cosmetice), preparate
cosmetice pentru bronzat, geluri hidratante
(produse cosmetice), creme și loțiuni cosmetice,
loțiuni cosmetice de păr, loțiuni cosmetice
pentru bronzare, creme cosmetice pentru duș,
cosmetice care conțin panthenol, cosmetice
care conțin cheratină, preparate cosmetice
pentru întărire, creioane cosmetice pentru
obraji, produse cosmetice pentru duș, loțiuni
cosmetice pentru față, primer pentru unghii
(cosmetice), creme cosmetice de mâini, uleiuri
cosmetice pentru epiderma, loțiuni pentru
bronzat (cosmetice), geluri cosmetice pentru
ochi, măști cosmetice cu nămol, produse
pentru curățarea feței (cosmetice), produse
cosmetice exfoliante pentru corp, produse
de protecție solară (cosmetice), preparate
pentru protecția solară (cosmetice), creme de
protecție solară (cosmetice), produse cosmetice
pentru îngrijirea pielii, șervețele impregnate
cu produse cosmetice, șervețele impregnate
cu loțiuni cosmetice, preparate cosmetice
pentru îngrijirea părului, produse cosmetice
pentru deschiderea tenului, produse cosmetice
pentru spălarea feței, produse exfoliante pentru
ten (cosmetice), vopsele de corp (produse
cosmetice), produse cosmetice pentru machiajul
ochilor, creme pentru corp (produse cosmetice),
loțiuni tonice pentru față (cosmetice), loțiuni
cosmetice pentru îndepărtarea machiajului,
cosmetice pentru tratarea pielii uscate, produse
cosmetice pentru uz personal, creme pentru
față (produse cosmetice), uleiuri de protecție
solară (cosmetice), uleiuri pentru protecție solară
(cosmetice), ruj cu protecție solară (cosmetice),
produse cosmetice pentru descurcarea părului,
uleiuri pentru corp (produse cosmetice),
șervețele cosmetice umezite în prealabil, loțiuni
pentru îngrijirea pielii (cosmetice), loțiuni pentru
ten (produse cosmetice), produse cosmetice
pentru îngrijirea unghiilor, preparate cosmetice
pentru îngrijirea tenului, preparate cosmetice
pentru regenerarea pielii, preparate cosmetice
pentru fermitatea sânilor, cosmetice de îngrijire
a frumuseții, preparate cosmetice cu protecție
solară, cosmetice care conțin acid hialuronic,
rezerve de cosmetice pentru dozatoare, luciu
pentru buze (produse cosmetice), pudră

solidă pentru pudriere (cosmetice), preparate
cosmetice pentru îngrijirea corpului, preparate
cosmetice pentru uscarea unghiilor, creme
cosmetice pentru piele uscată, produse
cosmetice colorate pentru copii, produse
cosmetice de protecție a buzelor, produse
hidratante pentru ten (produse cosmetice),
măști cosmetice de curățare pentru față,
produse de curățare pentru perii cosmetice,
preparate cosmetice pentru iluminarea pielii
(machiaj), produse cosmetice folosite la tratarea
ridurilor, creme pentru îngrijirea pielii (produse
cosmetice), produse cosmetice sub formă de
geluri, șervețele umede impregnate cu loțiuni
cosmetice, produse cosmetice sub formă de
uleiuri, loțiuni hidratante pentru piele (produse
cosmetice), produse cosmetice sub formă
de lapte, uleiuri după expunerea la soare
(cosmetice), produse cosmetice sub formă de
loțiuni, produse cosmetice sub formă de pudră,
produse cosmetice de aplicare pe buze, loțiuni
de corp hidratante (produse cosmetice), produse
cosmetice sub formă de creme, creme hidratante
pentru piele (produse cosmetice), preparate
cosmetice de exfoliere pentru față, preparate
cosmetice pentru inhibarea creșterii părului,
preparate cosmetice care ajută la slăbit, dischete
de bumbac pentru scopuri cosmetice, cosmetice
și produse de toaletă nemedicinale, produse
cosmetice pentru ameliorarea calității pielii,
creme (cosmetice) de corp pentru fermitate,
creme cosmetice pentru fata si corp, geluri
pentru corp și față (cosmetice), uleiuri de
îngrijire a pielii (produse cosmetice), șervețele
pentru față îmbibate cu produse cosmetice,
preparate pentru curățare impregnate pe discuri
cosmetice, dizolvanți pentru lac de unghii
(produse cosmetice), produse cosmetice pentru
machiaj (aplicate pe piele), produse cosmetice
pentru baie (nu cele medicale), produse
de curățare a pielii (produse cosmetice),
balsamuri de buze cu procție solară (cosmetice),
seturi de produse cosmetice pentru igiena
bucală, uleiuri parfumate pentru fabricarea de
preparate cosmetice, tampoane de curățare
impregnate cu produse cosmetice, cosmetice
pentru vânzare sub formă de kit, preparate
cosmetice pentru păr și pielea capului, preparate
cosmetice pentru baie și pentru duș, produse
de curățat, cosmetice, pentru ten acneic,
produse cosmetice sub formă de fard de obraz,
produse cosmetice sub formă de farduri de
pleoape, preparate cosmetice pentru baie (nu
de uz medical), preparate cosmetice pentru
pielea uscată, pentru femei gravide, creme
cosmetice pentru fermitatea pielii din jurul
ochilor, măști pentru închiderea porilor utilizate
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ca produse cosmetice, preparate cosmetice
pentru îngrijirea gurii și a dinților, geluri pentru
folosire după expunerea la soare (produse
cosmetice), produse pentru îndepărtarea lacului
de pe unghii (produse cosmetice), spray-uri
cosmetice pentru îngrijirea pielii, cu aplicare
locală, prosoape din hârtie pentru mâini,
impregnate cu produse cosmetice, produse
cosmetice sub formă de aerosoli pentru îngrijirea
pielii, produse cosmetice pentru protejarea
pielii împotriva arsurilor provocate de soare,
preparate cosmetice pentru îngrijirea pielii după
expunerea la razele solare, preparate cosmetice
pentru estomparea ridurilor, cu aplicare topică
pe față, preparate pentru îngrijirea pielii în
timpul expunerii la soare (cosmetice), benzi de
albire pentru dinți impregnate cu preparate de
albire a dinților (cosmetice), coloranți cosmetici,
măști cosmetice, preparate autobronzante
(cosmetice), cosmetice pentru bronzare, henna
(vopsea cosmetică), lac de uz cosmetic, basma
(vopsea cosmetică), grăsimi de uz cosmetic,
perhidrol de uz cosmetic, adezivi pentru uz
cosmetic, fibre de uz cosmetic, decoloranți de
uz cosmetic, uleiuri de uz cosmetic, loțiuni de
uz cosmetic, creioane de uz cosmetic, tonice
pentru uz cosmetic, geluri de uz cosmetic, cretă
de uz cosmetic, alifii de uz cosmetic, vată de uz
cosmetic, seruri de uz cosmetic, unguente de uz
cosmetic, nămol cosmetic de corp, procolagen
de uz cosmetic, piperonal de uz cosmetic,
geraniol de uz cosmetic, cremă cosmetică pentru
piele, cremă cosmetica pentru mâini, uleiuri
naturale de uz cosmetic, vaselină rectificată, de
uz cosmetic, preparate colorante de uz cosmetic,
șervețele impregnate pentru uz cosmetic, unghii
false de uz cosmetic, tatuaje temporare de
uz cosmetic, emulsii faciale (de uz cosmetic),
pudră parfumată (de uz cosmetic), produse
exfoliante de uz cosmetic, creme hrănitoare de
uz cosmetic, măști șervețel de uz cosmetic,
ser antiîmbătrânire de uz cosmetic, colagen
hidrolizat de uz cosmetic, creme hidratante de
uz cosmetic, lapte de curățare de uz cosmetic,
lapte de curățare pentru uz cosmetic, lapte
de migdale de uz cosmetic, unt de cacao
de uz cosmetic, produse astringente de uz
cosmetic, uleiuri pentru uz cosmetic destinat
copiilor, uleiuri de bronzare de uz cosmetic, lac
de unghii de uz cosmetic, decoloranți pentru
păr de uz cosmetic, creme pentru față de uz
cosmetic, motive decorative autocolante de uz
cosmetic, creioane de ochi de uz cosmetic, ulei
de trandafiri de uz cosmetic, ulei pentru corp de
uz cosmetic, loțiuni pentru copii de uz cosmetic,
creme pentru mâini de uz cosmetic, comprese
pentru ochi de uz cosmetic, ulei de lavandă

de uz cosmetic, uleiuri de aromoterapie (de uz
cosmetic), produse hidratante antiîmbătrânire de
uz cosmetic, extracte din plante de uz cosmetic,
produse după plajă, de uz cosmetic, bile din
bumbac pentru uz cosmetic, loțiuni pentru piele
de uz cosmetic, cremă cu retinol de uz cosmetic,
uleiuri de baie de uz cosmetic, bețișoare de
bumbac pentru uz cosmetic, produse pentru baie
de uz cosmetic, ulei de citronelă de uz cosmetic,
ser de față de uz cosmetic, ulei de rozmarin de uz
cosmetic, lumânări de masaj de uz cosmetic, ulei
de eucalipt de uz cosmetic, ceai de baie de uz
cosmetic, sprayuri de răcire pentru uz cosmetic,
sprayuri de răcorire pentru uz cosmetic, ulei
de cocos de uz cosmetic, ulei de ricin de uz
cosmetic, ulei de amla de uz cosmetic, cretă
pentru păr (de uz cosmetic), demachiant pentru
catifelarea pielii (produs cosmetic), ser calmant
pentru piele (produs cosmetic), creme pentru
recuperare de uz cosmetic, șervețele umede
pentru uz igienic și cosmetic, preparate din aloe
vera pentru uz cosmetic, șervețele umezite în
prealabil, de uz cosmetic, șervețele umezite în
prealabil, pentru uz cosmetic, sprayuri cu apă
minerală de uz cosmetic, loțiuni cu protecție
solară (de uz cosmetic), spume de uz cosmetic,
cu protecție solară, creme pentru ten deschis
(de uz cosmetic), pile (buffer) pentru șlefuire,
de uz cosmetic, creme balsam pentru pete (de
uz cosmetic), gel de aloe vera de uz cosmetic,
pudră albă de față de uz cosmetic, creme pentru
întreținerea pielii de uz cosmetic, creme tip cold
cream de uz cosmetic, preparate pe bază de
colagen de uz cosmetic, șervețele impregnate cu
uleiuri esențiale, de uz cosmetic, pudră pentru
măști de corp (de uz cosmetic), loțiuni pentru
măști de corp (de uz cosmetic), soluții de clătire
pentru păr (de uz cosmetic), tratamente de
menținere a părului de uz cosmetic, tratamente
de desecare a părului de uz cosmetic, preparate
nemedicamentoase pentru tratarea părului, de
uz cosmetic, ocluzoare cu gel pentru ochi de uz
cosmetic, bumbac sub formă de tampoane de
uz cosmetic, benzi adezive pentru lifting facial
de uz cosmetic, șervețele umede pentru mâini
impregnate cu loțiune cosmetică, vopsea de corp
din latex lichid de uz cosmetic, pastă cosmetică
pentru aplicare pe față pentru combaterea
luciului, agenți de slăbit (cosmetici), cu excepția
celor de uz medical, plasturi cosmetici care
conțin preparate cu ecran solar și protecție
solară destinate utilizării pe piele, preparate
de uz cosmetic pentru îngrijirea pielii în timpul
expunerii la soare, adeziv pe bază de alcool
(dizolvantul sau "spirtul") și rășină (adezivul
sau "guma", cleiul) de uz cosmetic, pudre
pentru machiaj, machiaj de scenă, machiaj
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multifunctional, pudră de machiaj, machiaj
pentru ochi, machiaj pentru față, machiaj pentru
piele, pudriere cu machiaj, creioane de machiaj,
produse pentru machiaj, pudră pentru machiaj,
seturi de machiaj, bază de machiaj, fond de
ten (machiaj), spray pentru fixarea machiajului,
farduri pentru truse de machiaj, baze pentru
machiaj sub formă de paste, preparate de
machiaj pentru față și corp, produse de machiaj
pentru față și corp, baze de machiaj pentru
buze (se folosesc înainte de aplicarea rujului
sau gloss-ului pentru a preveni mânjirea sau
ștergerea timpurie a acestora).
14. Bijuterii, bijuterii personale, bijuterii fantezie,
amulete (bijuterii), bijuterii cloisonne, bijuterii
prețioase, bijuterii emailate, lanțuri (bijuterii),
perle (bijuterii), inele (bijuterii), cruciulițe
(bijuterii), brățări (bijuterii), bijuterii-pandantive,
camee (bijuterii), medalioane (bijuterii), coliere
(bijuterii), broșe (bijuterii), ace (bijuterii), bijuterii
de damă, bijuterii cu diamante, bijuterii din
cositor, imitații de bijuterii, bijuterii fantezie,
imitații, broșe decorative (bijuterii), pietre
sintetice (bijuterii), aur filat (bijuterii), insigne
decorative (bijuterii), bijuterii din aur, bijuterii
pentru cap, accesorii pentru bijuterii, pietre
pentru bijuterii, bijuterii, inclusiv imitații de bijuterii
și bijuterii din plastic, bijuterii de fildeș, lanțuri
de bijuterii, cutii pentru bijuterii, bijuterii din
platina, bijuterii pentru copii, închizători pentru
bijuterii, bijuterii de corp, bijuterii pentru față,
crucifixe ca bijuterii, casete de bijuterii, bijuterii
fabricate din argint, bijuterii pentru uz personal,
imitații de bijuterii ornamentale, casete pentru
bijuterii (montate), cutii pentru bijuterii (montate),
bijuterii confecționate din bronz, ace de rever
(bijuterii), bijuterii din metale prețioase, bijuterii
pentru împodobire personală, ace bijuterii pentru
pălării, casete de bijuterii, nemetalice, bijuterii
din metale neprețioase, bijuterii confecționate
din aur, bijuterii confecționate din plastic,
bijuterii din pietre prețioase, bijuterii din
metale semiprețioase, bijuterii din materiale
semiprețioase, brățări de identificare (bijuterii),
bijuterii confecționate din cristal, săculeți
pentru bijuterii, adaptați, bijuterii cu pietre
prețioase, cutii muzicale pentru bijuterii,
bijuterii confecționate din sticlă, strasuri pentru
confecționat bijuterii, fire de argint (bijuterii),
taloane pentru fabricarea bijuteriilor, fir de
argint (bijuterii), bijuterii confecționate din metale
prețioase, broșe placate cu aur (bijuterii),
caboșoane pentru fabricarea bijuteriilor, bijuterii
sub formă de mărgele, bijuterii confecționate din
metale neprețioase, cutii din lemn pentru bijuterii,
bijuterii confecționate din pietre semiprețioase,
talismane (bijuterii) din metale commune, cutii

din piele pentru bijuterii, casete pentru bijuterii,
din metal, bijuterii de recunoștință pentru
angajați, lănțișoare de siguranță pentru bijuterii,
bijuterii pentru animale de companie, cutii de
prezentare pentru bijuterii, bijuterii placate cu
metale prețioase, bijuterii din metale rețioase
placate, genți tip rulou pentru bijuterii, fire
din metale prețioase (bijuterii), inele (bijuterii)
confecționate din metale prețioase, lanțuri
confecționate din metale prețioase (bijuterii),
cutii pentru bijuterii din metale prețioase, casete
de bijuterii din metale prețioase, casete din
metale prețioase pentru bijuterii, casete pentru
bijuterii din metale prețioase, casete pentru
bijuterii (sipete sau cutii), casete pentru bijuterii
din metale neprețioase, bijuterii fiind articole
din metale prețioase, bijuterii confecționate din
perle de cultură, inele (bijuterii) confecționate
din metale neprețioase, rulouri organizatoare
de bijuterii pentru voiaj, husa tip rulou pentru
depozitarea bijuteriilor, plasă de lanțuri din
metale prețioase (bijuterii), bijuterii din cristal,
placate cu metale prețioase, lanțuri răsucite
(bijuterii) confecționate din metale comune,
ornamente pentru rochii sub formă de bijuterii,
ornamente pentru urechi sub formă de bijuterii,
casete de bijuterii (cutii) din metale prețioase,
bijuterii placate cu aliaje din metale prețioase,
cutii mici pentru bijuterii din metale prețioase,
ace de rever din metale prețioase (bijuterii),
clipsuri pentru șaluri sub formă de bijuterii, brățări
fabricate din materiale textile brodate (bijuterii),
casete pentru bijuterii și cutii pentru ceasuri,
fir de sârmă din metale prețioase (bijuterii),
brățări de plastic sub formă de bijuterii, bijuterii
sub formă de articole din pietre prețioase,
articole decorative (bibelouri sau bijuterii) pentru
uz personal, brelocuri sub formă de bijuterii
(decorațiuni mici sau bagatele), casete pentru
bijuterii, cu excepția celor din metale prețioase,
articole semifinisate din pietre prețioase utilizate
în producția de bijuterii, cutii mici pentru bijuterii,
altele decât cele din metale prețioase, clipsuri
ca bijuterii pentru transformarea cerceilor cu
prindere prin perforare în cercei cu prindere
stil clips, acoperitoare pentru inele ca bijuterii
pentru protecția împotriva impactului, abraziunii
și deteriorării monturii și pietrelor, brățări, brățări
pentru gleznă, brățări de aur, brățări de ceas,
brățări din mărgele, talismane pentru brățări,
brățări de argint, brățări de prietenie, brățări
metalice pentru ceasuri, brățări placate cu
aur, brățări și ceasuri combinate, brățări din
metale prețioase, brățări placate cu argint,
brățări folosite în scop caritabil, brățări metalice
extensibile pentru ceasuri, lănțișoare de bijuterie
pentru brățări, brățări pentru ceasuri de mână,
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brățări cu mărgele din lemn, lanțuri din metale
prețioase pentru brățări, benzi din fire flexibile
purtate ca brățări, brățări de încheietură (în
scopuri de binefacere), lanțuri de bijuterie din
metale prețioase pentru brățări de gleznă, brățări
fabricate din cauciuc sau silicon cu modele sau
mesaje, ceasuri cu lanț, lanțuri de ceas, lanțuri
pentru ceasuri, lanțuri de ceas, lanțuri de argint,
lanțuri de aur, lanțuri de gât, lanțuri pentru chei,
lănțișoare de aur, lanțuri din metale prețioase,
lanțuri placate cu argint, lanțuri placate cu aur,
lanțuri metalice pentru chei, lănțișoare placate
cu aur, lănțișoare de aur împletite, pandantive
pentru lanțuri de ceas, amulete pentru lanțuri
de chei, lănțișoare de bijuterie pentru gleznă,
lănțișoare de bijuterie pentru coliere, lanțuri
răsucite confecționate din metale prețioase,
plasă din lanțuri din metale semiprețioase, lanțuri
de cravată din metale prețioase, articole de
bijuterie din lanțuri răsucite, lanțuri de chei din
metal prețios, lanțuri de bijuterie din metale
prețioase pentru coliere, lanțuri pentru chei din
imitație de piele, inele și lanțuri de chei și
brelocuri pentru acestea, lanțuri pentru chei
(inele de chei cu breloc sau portchei decorativ),
inele eternity, inele din aur, inele de prietenie,
inele cu sigiliu, inele de argint, inele din platina,
inele de logodnă, inele tip „eternity”, inele pentru
chei, inele pentru piercing corporal, inele placate
cu aur, inele placate cu argint, inele placate cu
metale prețioase, amulete pentru inele de chei,
inele pentru chei (inele de chei cu breloc sau
portchei decorativ), suporturi pentru inele din
metale prețioase, inele pentru chei din metale
prețioase, inele de fixare, fiind piese de bijuterie,
brelocuri pentru chei (inele) căptușite cu metale
prețioase, bijuterii.
21. Aplicatoare cosmetice, perii cosmetice,
ustensile cosmetice, aplicatoare pentru
cosmetice, spatule cosmetice, periuțe pentru
gene, recipiente pentru cosmetice, pudră
cosmetică compactă, distribuitoare pentru
cosmetice, suporturi pentru cosmetice, rafturi
pentru cosmetice, bureți cosmetici, pensule
de uz cosmetic, ștampile cosmetice vândute
goale, cutii adaptate pentru ustensile cosmetice,
bureți de microdermabraziune pentru uz
cosmetic, instrumente de mână pentru aplicarea
cosmeticelor, picurătoare comercializate fără
conținut pentru uz cosmetic, spatule cosmetice
destinate utilizării împreună cu preparate de
epilare, ustensile cosmetice, pentru igienă
și pentru îngrijirea frumuseții, bureței pentru
machiaj, bureți de față pentru aplicarea
machiajului.
35. Servicii de comert online și cu amanuntul,
marketing.

(210) M 2022 00750
(151) 02/02/2022
(732) CORNELIU DANIEL SUPTIREL,

STR. FLOREASCA NR. 57,
JUDETUL SIBIU, AGNITA, 555100,
SIBIU, ROMANIA

(540)

ZIARUL STAR SIBIAN

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 01.01.02

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

16. Ziare.
───────

(210) M 2022 00754
(151) 02/02/2022
(732) SC HOME & OFFICES GLASS

DESIGN SRL, ȘOS. OLTENIȚEI
NR. 181, JUDEȚUL ILFOV,
POPEȘTI-LEORDENI, ILFOV,
ROMANIA

(540)

LION EVOLUTION

(591) Culori revendicate: albastru (HEX
#00acef), rosu (HEX #ec1b24)

───────

(740) INVENTA AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA 
SRL, B-DUL CORNELIU COPOSU, 
NR. 7,BL.104, SC.2, ET.1, AP.31, 
SECTOR 3,BUCUREŞTI, 030606, 
ROMANIA
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

19. Materiale, nu din metal, pentru edificare
şi construcţie, conducte rigide, nu din metal,
pentru edificare, asfalt, smoală, gudron şi
bitum, construcţii transportabile, nu din metal,
monumente nemetalice, materiale şi elemente
de construcţie şi edificare, nemetalice, ferestre
din PVC, ferestre şi uşi nemetalice, uşi, porţi,
ferestre şi cadre nemetalice pentru ferestre,
conducte rigide nemetalice pentru construcţie,
profiluri nemetalice pentru ferestre şi uşi, şine
nemetalice pentru sticlă, conducte nemetalice
pentru evacuare, obloane nemetalice, rame
de ferestre (nemetalice), cornişe şi şipci de
margine, nu din metal, jaluzele nemetalice,
balustrade nemetalice, pardoseli nemetalice,
copertine din materiale nemetalice, ferestre
din PVC, sticlă pentru construcţii, uşi, pereţi,
panouri, acoperişuri, faţade din sticlă, elemente
structurale din sticlă, sticlă de geam (nemetalice)
cu proprietăţi ignifuge, sticlă antiefracţie folosită
în construcţii, sticlă securizată folosită în
construcţii, panouri de acoperire confecţionate
din sticlă, panouri din sticlă pentru construcţia
de clădiri, plăci de sticlă folosite în construcţii,
geamuri pentru ferestre, geamuri din sticlă
pentru construcţii.
20. Mobile, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nu din metal, pentru depozitare sau
transport, oase neprelucrate sau semiprelucrate,
coarne, fanoane de balenă sau sidef, scoici,
spumă de mare, chihlimbar galben, feronerie
nemetalică, mânere din sticlă, mobilă şi mobilier
din sticlă, uşi din sticlă pentru mobilier, scări şi
trepte mobile, nu din metal.
35. Publicitate, regruparea în avantajul terţilor
a produselor din clasele 19 şi 20 (exceptând
transportul acestora) permiţând consumatorilor
să le vadă şi să le cumpere comod.
37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii de
instalaţii.

───────

(210) M 2022 00757
(151) 02/02/2022
(732) SC HOME & OFFICES GLASS

DESIGN SRL, ȘOS. OLTENIȚEI
NR. 181, JUDEȚUL ILFOV,
POPEȘTI-LEORDENI, ILFOV,
ROMANIA

(540)

TIGER EVOLUTION
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
19. Materiale, nu din metal, pentru edificare
şi construcţie, conducte rigide, nu din metal,
pentru edificare, asfalt, smoală, gudron şi
bitum, construcţii transportabile, nu din metal,
monumente nemetalice, materiale şi elemente
de construcţie şi edificare, nemetalice, ferestre
din PVC, ferestre şi uşi nemetalice, uşi, porţi,
ferestre şi cadre nemetalice pentru ferestre,
conducte rigide nemetalice pentru construcţie,
profiluri nemetalice pentru ferestre şi uşi, şine
nemetalice pentru sticlă, conducte nemetalice
pentru evacuare, obloane nemetalice, rame
de ferestre (nemetalice), cornişe şi şipci de
margine, nu din metal, jaluzele nemetalice,
balustrade nemetalice, pardoseli nemetalice,
copertine din materiale nemetalice, ferestre
din PVC, sticlă pentru construcţii, uşi, pereţi,
panouri, acoperişuri, faţade din sticlă, elemente
structurale din sticlă, sticlă de geam (nemetalice)
cu proprietăţi ignifuge, sticlă antiefracţie folosită
în construcţii, sticlă securizată folosită în
construcţii, panouri de acoperire confecţionate
din sticlă, panouri din sticlă pentru construcţia
de clădiri, plăci de sticlă folosite în construcţii,
geamuri pentru ferestre, geamuri din sticlă
pentru construcţii.
20. Mobile, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nu din metal, pentru depozitare sau
transport, oase neprelucrate sau semiprelucrate,
coarne, fanoane de balenă sau sidef, scoici,
spumă de mare, chihlimbar galben, feronerie
nemetalică, mânere din sticlă, mobilă şi mobilier
din sticlă, uşi din sticlă pentru mobilier, scări şi
trepte mobile, nu din metal.

(740) INVENTA AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA 
SRL, BDUL. CORNELIU COPOSU, 
NR. 7,BL.104, SC.2, ET.1, AP.31, 
SECTOR 3,BUCUREŞTI, 030606, 
ROMANIA



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 06/2022

122

37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii de
instalaţii.

───────

(210) M 2022 00760
(151) 03/02/2022
(732) ASOCIATIA CLUBUL SPORTIV

GYM BOX IASI, STR. SPINTI
NR.4, JUDETUL IASI, IASI, IAȘI,
ROMANIA

(540)

GOLDEN GLOVES

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

25. Articole de îmbrăcăminte și încălțăminte,
articole pentru acoperirea capului.
28. Jocuri, jucării, articole de gimnastică și sport,
decorațiuni pentrul pomul de Crăciun.
35. Publicitate, conducerea si administrarea
afacerilor, lucrari de birou., Educație, instruire,
divertisment, activități sportive și culturale.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.

───────

(210) M 2022 00761
(151) 02/02/2022
(732) GLOBAL SOCIAL MEDIA SRL,

COMUNA BERTEA, NR. 629A,
JUDETUL PRAHOVA, BERTEA,
PRAHOVA, ROMANIA

(740) LUPSA SI ASOCIATII SRL, CALEA
13 SEPTEMBRIE, NR.90, ET.1,
BIROU 1.02, CAM. 2, SECTOR 5,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

Crypto Kollab Prima agenție
de Crypto & Blockchain
Marketing în România

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.15; 26.11.12

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

35. Servicii de publicitate și de marketing
furnizate prin mijloacele de media socială,
servicii de grafică publicitară, marketing
promoțional, marketing digital, marketing de
produse, asistență în marketing, publicitate
și marketing, consultanță în marketing,
furnizarea de informații de marketing,
previzionare de marketing, marketing pe
internet, servicii de marketing, studii de
marketing, consultanță privind marketingul,
efectuarea studiilor de marketing, servicii de
marketing comercial, consultanță profesională
în marketing, analiza tendințelor de marketing,
consultanță în marketing comercial, consultanță
privind managementul marketingului, analiza în
domeniul marketingului, întocmire de planuri

35. Publicitate, regruparea în avantajul terţilor
a produselor din clasele 19 şi 20 (exceptând
transportul acestora) permiţând consumatorilor
să le vadă şi să le cumpere comod, Publicitate,
regruparea în avantajul terţilor a produselor din
clasele 19 şi 20 (exceptând transportul acestora)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod.

(591) Culori revendicate: alb, negru, 
albastru,roz, mov
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de marketing, consultanță în publicitate și
marketing, investigații privind strategia de
marketing, planificare de strategii de marketing,
efectuarea de studii de marketing, întocmire de
rapoarte de marketing, furnizare de informații
de marketing, elaborare de studii de marketing,
dezvoltare de planuri de marketing, servicii
de consiliere privind marketingul, servicii de
publicitate și marketing online.
42. Autentificarea datelor prin tehnologia
blockchain, blockchain ca serviciu (baas),
stocare de date folosind tehnologia blockchain,
servicii de autentificare a utilizatorilor prin
tehnologie blockchain, design de site-uri web,
servicii de design de produs, consultanță în
materie de design, design de pagini principale
și pagini web, servicii de consiliere în materie
de inginerie de design, creare și design de
site-uri web pentru terți, creare de pagini
web, proiectare de pagini web, programare
de pagini web, proiectare de portaluri web,
actualizarea paginilor web pentru terți, proiectare
de site-uri web, programare de pagini web
personalizate, întreținere de site-uri web, servicii
de dezvoltare de pagini web, creare și întreținere
de pagini web, dezvoltare de pagini web pentru
terți, servicii de proiectare de pagini web,
servicii de grafică digitală, servicii de proiectare
grafică, artă grafică și design, concepție grafică
de materiale promoționale, proiectare asistată
de calculator pentru grafică video, servicii it
în legătură cu stocarea electronică de date,
servicii it pentru protecția datelor, gestionarea
serviciilor informatice (itsm), inginerie de
software, proiectare de software, actualizarea
software-ului, dezvoltare de software, întreținere
de software, elaborare de software.

───────

(210) M 2022 00767
(151) 02/02/2022
(732) GIANINA-VERA POROȘNICU,

STR. DOAMNA ELENA NR. 39,
IAȘI, IAȘI, ROMANIA

(740) CABINET PROPRIETATE
INDUSTRIALA CLAUDIA MONICA
FRISCH, SOS. PANTELIMON NR. 243,
BUCURESTI, SECTOR 2, 021608,
ROMANIA

(540)

CASA JOSEPH ZOLLER 1912

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 07.01.24; 29.01.12

clase:
30. Cafea, ceaiuri, cacao și înlocuitori ai
acestora, alimente care conțin cacao (ca
principalul ingredient), alimente pe bază de
cacao, alune trase în ciocolată, amestecuri de
ciocolată caldă, produse de cofetărie pe bază
de arahide, arahide crocante, arome pe bază de
ciocolată, batoane de nuga învelite în ciocolată,
bezele, bomboane cu ciocolată, ciocolată,
ciocolată aerată, ciocolată cu alcool, ciocolată
cu hrean japonez, ciocolată cu lichior, ciocolată
de casă sub formă de foaie crocantă cu boabe
de cafea măcinate, ciocolată granulată, ciocolată
nemedicinală, ciocolată pentru glazuri, ciocolată
pentru produse de cofetărie și pâine, ciocolată
tartinabilă, ciocolată tartinabilă conținând nuci,
cremă de ciocolată pentru pâine, dulciuri
(bomboane), tablete de ciocolată, creme pe bază
de cacao sub formă de produse tartinabile,
creme pe bază de ciocolată, creme tartinabile
pe bază de ciocolată, decorațiuni din ciocolată
pentru articole de cofetărie, decorațiuni din
ciocolată pentru prăjituri, decorațiuni pentru
pomul de crăciun (comestibile), deserturi
pe bază de ciocolată, deserturi preparate

(591) Culori revendicate: albastru, auriu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(pe bază deciocolată), drajeuri romboidale
(cofetărie), dulciuri nemedicinale cu umplutură
de caramel, dulciuri pentru decorarea pomului
de crăciun, fondue din ciocolată, fructe de
pădure învelite în ciocolată, fructe oleaginoase
învelite în ciocolată, fructe trase în ciocolată,
garnituri de ciocolată, glazură de ciocolată,
iepurași de ciocolată, marțipan, marțipan din
ciocolată, produse de cofetărie pe bază
de migdale, migdale acoperite de ciocolată,
înlocuitori (ciocolată), înlocuitori de ciocolată,
nuci macadamia trase în ciocolată, nuci trase
în ciocolată (produse de cofetărie), nuga,
ornamente din ciocolată pentru pomul de
crăciun, pastă pentru sandviș cu ciocolată
și fructe uscate, pateuri cu ciocolată, praline
cu napolitană, produse alimentare care conțin
ciocolată (ca principal ingredient), produse de
caramel, produse de cofetărie cu aromă de
ciocolată, produse de cofetărie cu aromă de
mentă (nemedicinale), produse de cofetărie
cu aromă de praline, produse de cofetărie
din ciocolată conținând praline, produse de
cofetărie din ciocolată nemedicinală, produse
de cofetărie din nuci, produse de cofetărie
din zahăr cu glazură de ciocolată, produse de
cofetărie nemedicinale care conțin ciocolată,
produse de cofetărie nemedicinale pe bază
de făină, care conțin ciocolată, produse de
cofetărie nemedicinale pe bază de făină, care
conțin înlocuitor de ciocolată, produse de
cofetărie nemedicinale pe bază de mentă,
produse de cofetărie învelite în ciocolată,
produse de patiserie, prăjituri, tarte și biscuiți
(prăjiturele), produse de cofetărie umplute cu
alcool, produse de cofetărie umplute cu vin,
produse de cofetărie și înghețate, produse pe
bază de ciocolată, rahat turcesc acoperit cu
ciocolată, trufe cu rom (produse de cofetărie),
sosuri de ciocolată, specialități de patiserie,
spume, spume de ciocolată, spume de desert
(dulciuri), sufleuri ca desert, tablete (dulciuri),
trufe (produse de cofetărie), trufe de ciocolată,
vafe cu glazură de ciocolată, chipsuri de
ciocolată, fondante (cofetărie), glazuri cu aromă
de ciocolată, umpluturi din ciocolată pentru
produse de brutărie, umpluturi pe bază de
ciocolată, umpluturi pe bază de ciocolată pentru
prăjituri si placinte.
35. Administrare a afacerilor pentru puncte de
vânzare cu ridicata și cu amănuntul, administrare
în materie de activități de marketing,
administrarea afacerilor în sistem de franciză,
administrarea afacerilor comerciale, asistență
comercială în managementul afacerilor,
asistență comercială privind deschiderea de
francize, asistență în afaceri, management și

servicii administrative, asistență în conducerea
afacerilor, asistență în domeniul administrării
afacerilor în regim de franciză, asistență în
marketing, asistență și consultații în legătuă
cu organizarea și managementul afacerilor,
consultanță în afaceri, consultanță în domeniul
managementului afacerilor și al marketingului,
consultanță în materie de management,
consultanță în planificarea afacerilor, coordonare
de evenimente comerciale, coordonare de
expoziții în scopuri comerciale, coordonarea
promovării evenimentelor de strângere de
fonduri caritabile, cordonare, pregătire și
organizare de expoziții și târguri comerciale
în scopuri comerciale și publicitare, dezvoltare
de strategii și concepte de marketing,
furnizare de asistență pentru înființarea unei
afaceri în sistem de franciză, furnizarea
unei piețe online pentru cumpărătorii și
vânzătorii de bunuri și servicii, informații sau
solicitări de informații în domeniul afacerilor
și al marketingului, managementul activităților
comerciale, marketing de produse, marketing
digital, marketing direct, marketing folosind
influenceri, marketing pentru evenimente,
marketing promoțional, organizare de
demonstrații în scopuri de afaceri, organizare
de evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare,
organizare de evenimente în scopuri comerciale
și publicitare, organizare de expoziții cu scop
comercial sau antreprenorial, organizare de
lansări de produse, organizare de prezentări
în scop mercantil, organizare de programe
de fidelizare a clienților în scopuri comerciale,
promoționale sau publicitare, organizare de
târguri comerciale și expoziții în scopuri
comerciale sau publicitare, organizare și
coordonare de expoziții de artă în scopuri
comerciale sau publicitare, organizare și
coordonare de evenimente de marketing,
organizare și coordonare de întâlniri de
afaceri, organizare și coordonare de expoziții
și spectacole comerciale, organizarea afacerilor,
organizarea întâlnirilor de afaceri, organizarea
și desfășurarea de prezentări de produse,
planificare și organizare de târguri comerciale,
expoziții și prezentări în scopuri economice sau
publicitare, prelucrare de date, sistematizare
și management, prezentări de produse și
servicii de afișare a produselor, promovare de
produse prin factori de influență, promovare de
evenimente speciale, promovare de concerte
muzicale, promovare (publicitate) de concerte,
promovarea vânzărilor, publicitate, publicitate
de tip pay-per-click (PPC), publicitate, în
special servicii pentru promovarea de produse,
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41. Servicii de editare, întocmire de rapoarte
și redactare de texte altele decât cele
publicitare, servicii educative, de divertisment și
sportive, activități de divertisment, sportive și
culturale, administrare (organizare) de activități
culturale, administrare (organizare) de servicii
de divertisment, servicii oferite de ateliere
organizate în scopuri culturale, servicii oferite
de ateliere recreative, centre de divertisment,
servicii oferite de cluburi de fani(divertisment),
consultanță referitoare la planificare de petreceri,

coordonare de activități culturale, coordonare
de divertisment în domeniul artei spectacolului,
coordonare de evenimente de divertisment,
coordonare de festivaluri de artă interpretativă,
desfășurare de ceremonii în scopuri de
divertisment, divertisment, divertisment de
tipul degustărilor de vinuri, divertisment de
tipul festivalurilor etnice, divertisment de tipul
prezentărilor de modă, divertisment de tipul
programelor de televiziune continue în domeniul
varietăților, divertisment de tipul seriilor de
concursuri, divertisment de tipul spectacolelor
cu laser, divertisment de tipul spectacolelor
de lumini, divertisment difuzat prin tv fără
fir, divertisment difuzat prin televiziune prin
rețele ip, divertisment difuzat într-o rețea
globală de comunicații, divertisment furnizat prin
intermediul televiziunii prin cablu, divertisment
furnizat prin sisteme de videotext, divertisment
interactiv, divertisment muzical, educație și
instruire, furnizare de activități culturale,
furnizare de activități recreative, furnizare de
atracții pentru vizitatori în scopuri culturale,
furnizare de atracții pentru vizitatori în scopuri
de divertisment, furnizare de centre de recreere,
furnizare de servicii de divertisment pentru copii,
furnizare de servicii de divertisment în club,
furnizare de spații pentru divertisment, furnizare
de spații pentru petrecerea timpului liber și
recreere, organizare de activități de recreere
în grup, îndrumare, organizare de activități de
divertisment, organizare de activități recreative,
organizare de carnavaluri, organizare de cluburi
de fani, organizare de competiții, organizare de
congrese și de conferințe în scopuri culturale
și educative, organizare de divertisment pentru
nunți, organizare de evenimente culturale în
cadrul comunităților, organizare de evenimente
de divertisment, recreere și culturale, organizare
de evenimente muzicale, organizare de
evenimente sportive și culturale comunitare,
organizare de evenimente în scop cultural,
de divertisment și sportiv, organizare de
festivaluri, organizare de festivități în scopuri
culturale, organizare de gale, organizare de
petreceri, organizare de prezentări în scopuri
culturale, organizare de prezentări în scopuri
recreative, organizare de serbări în scopuri de
divertisment, organizare de serbări în scopuri
educative si recreative, organizare de servicii
de divertisment, organizare de spectacole,
organizare de spectacole vizuale, organizare
de întâlniri în domeniul divertismentului,
organizare de spectacole de dans, organizare
de spectacole vizuale și muzicale, organizare
de webinare, organizare și coordonare de
activități culturale, organizare și coordonare

publicitate, inclusiv publicitatea online în rețele
informatice, publicitate online printr-o rețea
informatizată de comunicații, publicitate și
marketing, publicitate și reclamă prin intermediul
televiziunii, radioului, poștei, realizare de târguri
comerciale, realizare de târguri și expoziții
virtuale online, realizarea de evenimente
comerciale, servicii de administrare a afacerilor,
servicii de asistență administrativă și prelucrare
de date, servicii de asistență în afaceri privind
înființarea și operarea de francize, servicii
de asistență și consultanță pentru publicitate,
marketing și promovare, servicii de club de
clienți în scopuri comerciale, promoționale și/sau
publicitare, servicii de comenzi online, servicii de
consiliere în afaceri privind francizarea, servicii
de expunere comercială de mărfuri, servicii de
fidelizare, motivare și recompensare, servicii
de agenții de import și export, servicii de
publicitate, marketing și promovare, servicii de
vânzare cu amănuntul referitoare la delicatese,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare la
dulciuri, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu ciocolată, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse de cofetărie,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu cutii de abonament care conțin bomboane
de ciocolată, servicii de vânzare cu ridicata
referitoare la dulciuri, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu deserturi, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu ciocolată,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
produse de cofetărie, servicii publicitare de tip
"pay per click", testare de marcă, regruparea
în beneficiul tertilor, a unei game variate de
produse, in special a celor solicitate in clasa 03
(cu excepția transportului acestora), permițând
clienților să vizualizeze și să cumpere în mod
convenabil aaceste produse, astfel de servicii
pot fi furnizate de magazine de vanzare cu
amănuntul, puncte de vânzare cu ridicata, prin
intermediul cataloagelor cu comandă prin poştă
sau prin mijloace electronice, prin intermediul
siteurilor web, al emisiunilor de tip teleshopping,
servicii de comerţ în spatiu fizic, online, cu
amănuntul sau cu ridicata a produselor proprii.
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de baluri, organizare și coordonare de
evenimente de degustare de vinuri, în
scopuri recreative, organizare și coordonare
de loterii, organizare și coordonare de
întâlniri în domeniul divertismentului, organizare
și coordonare de activități de divertisment,
organizare și găzduire de ceremonii de
decernare de premii, organizare și pregătire de
expoziții în scopuri de divertisment, organizare
și prezentare de spectacole, organizare și
realizare de tâguri cu scop cultural sau
educațional, organizarea de baluri, organizarea
de evenimente culturale și artistice, organizarea
de festivaluri în scopuri culturale, organizarea
de jocuri cu participarea publicului, planificare
și coordonare de petreceri (divertisment),
planificarea de recepții (divertisment), prezentări
audiovizuale, prezentări de filme în scopuri
educative, prezentări de recitaluri, producție de
documentare, punere la dispoziție de săli de
divertisment, sală de evadare (divertisment),
servicii culturale, servicii de agrement, servicii
de divertisment, servicii de divertisment oferite
pentru copii, servicii de divertisment furnizate
prin transmisii continue online, servicii de
divertisment radiofonice prin internet, servicii de
educație, instruire și divertisment, servicii de
galerii de artă, servicii de recepție (divertisment),
servicii educative și de instruire, servicii de
spectacole cu laser (divertisment), servicii
recreative pentru persoanele în vârstă.
43. Servicii de furnizare de alimente si bauturi,
servicii oferite de bufet salate, servicii oferite de
bufete cu autoservire, servicii oferite de cantine,
servicii oferite de ceainării, decorare de alimente,
decorare de torturi, servicii oferite de fast-fooduri,
furnizare de alimente și băuturi pentru oaspeți,
furnizare de alimente și băuturi în bistrouri,
oranizare de recepții pentru nunți (mâncare și
băutură), organizare de banchete, servicii oferite
de pizzerii, servicii oferite de patiserii, servicii
de cafenea, servicii ale cofetariilor, servicii ale
barurilor, servicii ale bistrourilor, servicii de
baruri de sucuri de fructe, servicii de bufet,
servicii de bufet pentru barurile de cocteiluri,
servicii de ceainărie, servicii de club pentru
furnizare de mâncare și băuturi, servicii de
degustare de vinuri (furnizare de băuturi), servicii
de organizare de banchete, servicii de terasă
berărie, servicii în domeniul gustărilor, servicii
pentru prepararea mâncărurilor și a băuturilor,
servicii specifice barurilor de cocteiluri, servire
de alimente și băuturi, servire de alimente și
băuturi în internet-cafe, servire de alimente și
băuturi în restaurante și baruri, servire de băuturi
alcoolice, servirea de băuturi în berării, sevicii

de baruri care servesc bere, servicii oferite de
snack-baruri.

───────

(210) M 2022 00775
(151) 04/02/2022
(732) DANIEL-GINEL VASTEA,

STRADA DUNĂRII NR.167, JUD.
TELEORMAN, ROȘIORII DE VEDE,
TELEORMAN, ROMANIA

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

(540)

ChatNews

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.05

clase:
35. Activități publicitare, în special cu privire la
rețele de telematică și de telefonie, administrare
în materie de activități de marketing, afișare de
anunțuri publicitare pentru pentru terți, agenții de
publicitate, închiriere spațiu publicitar, închirierea
minutelor publicitare și a presei, campanii de
marketing, concepere de material publicitar,
creare de texte publicitare, derularea campaniilor
promoționale pentru întreprinderi comerciale,
dezvoltare de campanii promoționale, dezvoltare
de concepte de marketing, dezvoltare de
conceptii de publicitate, dezvoltare de planuri de
marketing, dezvoltare de strategii și concepte de
marketing, difuzarea de date privind publicitatea,
furnizare de informații publicitare, furnizare
de modele în scopuri publicitare, intermediere

(591) Culori revendicate: mov
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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publicitară, întocmire de reclame, management
promoțional pentru persoane celebre, marketing
afiliat, marketing comercial (în afară de
comercializare), marketing de baza de date,
marketing de produse și servicii pentru alte
persoane, marketing destinat unui anumit scop,
marketing digital, marketing direct, marketing
pe internet, marketing pentru evenimente,
marketing promoțional, organizare și plasare
de reclame, organizarea de publicitate, plasare
de reclame, plasarea de anunțuri publicitare
pentru terți, pregătire de campanii publicitare,
pregătire de documente publicitare, pregătire
de publicații publicitare, producție de clipuri
publicitare, producție de material publicitar
vizual, producție de materiale publicitare,
producție de reclame cinematografice, producție
de înregistrări audio în scopuri de marketing,
producție de înregistrări audio în scopuri
publicitare, producție și distribuție de reclame
la radio și la televiziune, promovare a
vânzărilor de produse și servicii ale terților
prin evenimente promoționale, promovare a
vânzărilor prin mijloace audiovizuale, promovare
de bunuri și servicii ale terților prin intermediul
rețelelor de calculatoare și de comunicații,
promovare de evenimente speciale, promovare
de produse și servicii ale altor persoane prin
intermediul unei rețele globale de calculatoare,
promovare de produse și servicii ale terților
prin intermediul anunțurilor publicitare pe
pagini de internet, promovare de produse
și servicii ale terților prin intermediul unui
program preferențial pentru clienți, promovare
de produse și servicii ale terților prin programe
de carduri de reduceri, promovare de produse
și servicii ale terților printr-un program de
carduri cu premii de fidelitate, promovare de
produse și servicii pentru terți, promovare
de produse și servicii prin sponsorizarea
evenimentelor sportive, promovare de produse
și servicii prin sponsorizarea evenimentelor
sportive internaționale, promovare online de
rețele informatizate și pagini web, promovare,
publicitate și marketing pentru pagini web online,
promovarea afacerii (publicitate), promovarea
comercială, promovarea produselor și serviciilor
altor persoane prin internet, promovarea
serialelor (filme) pentru terți, promovarea
vânzării de servicii (în numele terților) prin
reclame publicitare, publicare de materiale
publicitare online, publicitate, publicitate de tip
pay-per-click (ppc), publicitate on-line într-o
rețea informatizată, publicitate online, publicitate
pentru bunurile și serviciile altor comercianți,
care dau posibilitatea clienților să vizualizeze și
să compare în mod convenabil bunurile oferite

de respectivii comercianți, publicitate pentru site-
urile web ale firmelor, publicitate pentru terți pe
internet, publicitate prin bannere, publicitate prin
intermediul mediilor electronice și îndeosebi prin
internet, publicitate prin intermediul panourilor
electronice de afișare, publicitate și marketing,
publicitate, inclusiv publicitatea online în rețele
informatice, publicitate televizată, realizare de
material publicitar, realizare de înregistrări video
în scopuri publicitare, servicii de agenții de
modele, servicii de agenție de marketing,
servicii de agenții de modele în scopuri
publicitare, servicii de grafică publicitară, servicii
de marketing, servicii de marketing furnizate
prin intermediul rețelelor digitale, servicii de
promovare, servicii de promovare comercială
prin mijloace audiovizuale, servicii de publicitate
digitală, servicii de publicitate furnizate pe
internet, servicii de publicitate furnizate prin
intermediul unei baze de date, servicii de
publicitate pentru produse cosmetice, servicii de
publicitate pentru produse de parfumerie, servicii
de publicitate pentru promovarea comerțului
electronic, servicii de publicitate și de marketing
furnizate prin canalele de comunicare, servicii
de publicitate și de marketing furnizate prin
mijloacele de media socială, servicii de
publicitate și marketing online, servicii de
reclamă și publicitate.
38. Furnizare de servicii de chat audio,
furnizare de camere de chat online pentru
rețelele sociale, furnizare de camere de chat
online pentru transmiterea de mesaje între
utilizatorii de calculatoare, furnizare de linii
de chat pe internet, furnizare de servicii de
comunicații online, furnizare de spații de chat
și forumuri pe internet, furnizarea de chartroom
pe internet, transmisie continuă (streaming) de
material video pe internet, transmisie continuă
(streaming) de materiale audio pe internet,
transmisie de podcasturi, transmisie de software
de divertisment interactiv, transmisie de sunet,
imagine și semnale de tip date, transmitere
de fișiere audio, video, multimedia și de date,
trimitere de mesaje prin intermediul unui site
web, furnizare de acces la site-uri pe internet
sau orice altă rețea de comunicații, furnizarea
accesului de telecomunicații la conținut audio
furnizat pe internet, furnizarea accesului de
telecomunicații la conținut video furnizat pe
internet, furnizarea accesului de telecomunicații
la conținut video și audio furnizat printr-un
serviciu online de video la cerere, furnizarea
accesului de telecomunicații la filme și programe
de televiziune, furnizat printr-un serviciu video la
cerere, furnizarea accesului de telecomunicații
la programe de televiziune furnizate printr-
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un serviciu la cerere, furnizarea accesului la
conținut multimedia online, furnizarea accesului
la forumuri pe internet, furnizarea accesului
la portaluri de internet pentru terți, furnizarea
accesului la platforme de internet în scopul
schimbului de fotografii digitale, furnizarea
accesului la platforme pe internet, furnizarea
accesului la platforme sau portaluri pe internet,
furnizarea accesului la site-uri web pe internet,
furnizarea accesului la spații de chat pe
internet, furnizarea accesului la un portal de
internet care conține programe video la cerere,
furnizarea accesului la un portal de video-
sharing, furnizarea accesului la un site web
de discuții pe internet, furnizarea accesului
utilizatorilor la informații pe internet, furnizarea
accesului utilizatorilor la platforme pe internet,
închirieri de timpi de acces la site-uri web, servicii
de chatroom pentru rețele sociale, comunicare
electronică prin spații de chat, linii de chat
și forumuri pe internet, furnizarea de linii de
chat pe internet, schimb electronic de mesaje
prin linii de chat, spații de chat și forumuri pe
internet, furnizarea de camere de chat virtuale
prin intermediul mesajelor de text, furnizare
de conexiuni de telecomunicații pentru linii de
chat, furnizare de spații de chat online pentru
transmiterea de mesaje, comentarii și conținut
multimedia între utilizatori, furnizare de spații de
chat online și de buletine informative electronice
pentru transmisia de mesaje între utilizatorii de
calculatoare, furnizare de camere chat online
pentru transmisia de mesaje intre utilizatori de
calculator si prin intermediul apelurilor telefonice
facilitate de o retea computerizata globala in
materie de fantezii erotice si pentru adulti.

───────

(210) M 2022 00788
(151) 03/02/2022
(732) PRIME PRO ESTATE S.R.L., STR.

CETĂȚII NR. 24, JUDEȚ CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR. MIHAI
VELICIU NR. 21, APT. 1, JUDEȚ CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(540)

Prime Estate

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 27.05.17; 07.01.24

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

35. Publicitate și marketing, organizarea
afacerii, servicii de administrare comercială a
francizelor, lucrări de birou.
36. Servicii imobiliare, afaceri imobiliare,
închirierea bunurilor imobiliare, intermedieri
imobiliare.
37. Servicii de construcții, consultanță în
construcții, servicii de construcții de clădiri.

───────

(591) Culori revendicate: albastru (HEX
#3dbed4, HEX #3ec0d3), gri (HEX
#545559, HEX #a1a5a8), alb (HEX
#fdfeff)



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 06/2022

129

(210) M 2022 00789
(151) 15/02/2022
(732) LETY PFLEGE SRL, STR.

SPORTULUI 4A, SC. 1, ET. 2,
AP. 6, JUDEȚ CARAȘ SEVERIN,
REȘIȚA, 320110, CARAȘ
SEVERIN, ROMANIA

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

(540)

Lety TRANSPORT
(531) Clasificare Viena:

27.05.01; 27.05.17; 29.01.13

clase:
39. Livrare de mărfuri pe cale rutieră, livrare de
vehicule, manevrarea mărfurilor, navlu (transport
de mărfuri), organizarea descărcării de marfă,
ridicare de încărcături, ridicare și livrare de colete
și produse, încărcarea vehiculelor cu mărfuri,
servicii de agenție de expediere de marfă,
servicii de curierat pentru transportul de marfă,
servicii de expediere de marfă, servicii de livrare
a mărfurilor, servicii de manevrare și transport de
mărfuri, servicii de manipulare a mărfii de import
și export, servicii de transport al vehiculelor,
servicii de transport de containere, servicii
de transport rutier, servicii de transport rutier
containerizat de mărfuri, servicii de transport
și expediție de mărfuri, servicii de transporturi
rutiere, transport de containere, transport de
mărfuri, transport rutier de mărfuri, transport
terestru de mărfuri, transportare de mărfuri,
transportul containerelor de marfă cu camionul,
transportul încărcăturilor cu ajutorul vehiculelor
terestre, furnizare de transport de pasageri
pe cale terestră, organizare de servicii de

transport de pasageri, pentru alte persoane,
prin intermediul unei aplicații online, organizare
și intermediere de călătorii, organizarea de
călătorii, organizarea de tururi cu autobuzul,
organizarea transportului pasagerilor cu mașina,
servicii de transport cu autobuzul, servicii de
transport cu autocarul, servicii de transport cu
microbuzul, servicii de transport de pasageri
cu autocarul, servicii de transport rutier pentru
persoane, servicii de transport rutier pentru
pasageri, transport de călători, transport de
pasageri cu autocarul, transport de pasageri
cu automobilul, transport de pasageri cu
autovehicule, transport de pasageri în vehicule
cu șofer, transport rutier de călători, transport
rutier de pasageri, transport terestru de călători,
transport terestru de persoane, servicii de
închiriere în legătură cu transport și depozitare.

───────

(210) M 2022 00790
(151) 03/02/2022
(732) GEORGE MIRCEA NUTU, B-DUL.

GHEORGHE IONESCU SISESTI
NR. 225C, SC. 2, PARTER, AP.
201, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

MARFA ȘI BANII

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.15; 26.04.01;
07.03.01

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

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

(591) Culori revendicate: turcoaz, roz, mov,
alb, negru
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41. Organizarea și susținerea colocviilor,
organizarea și susținerea de concerte,
organizarea și susținerea conferințelor,
organizarea și susținerea congreselor, distribuție
de filme, transfer de know-how (instruire),
regizarea de filme, alta decât filmele publicitare,
furnizarea de informații în domeniul educație,
examinări referitoare la educație, servicii de
amuzament, servicii de divertisment, furnizarea
de informații în domeniul divertismentului,
producții de film, altele decât filmele publicitare,
furnizarea de filme, nedescărcabile, prin servicii
video la cerere, servicii de jocuri furnizate
online de la o rețea computerizată, organizarea
și susținerea unor forumuri educaționale în
persoană, microfilmare, închirierea de filme,
servicii de studiouri de film, producția de
muzică, publicarea online a cărților și jurnalelor
electronice, furnizarea online de publicații
electronice, nedescărcabile, furnizarea online
de muzică, nedescărcabilă, furnizarea online
de imagini video, nedescărcabile, organizarea
de competiții (educație sau divertisment),
organizarea de expoziții în scopuri culturale
sau educaționale, organizarea de spectacole
(servicii de impresar), planificarea de petreceri
(divertisment), raportare fotografică, fotografie,
instruire practică (demonstrații), prezentarea
prestațiilor live, publicarea de texte, altele
decât textele de publicitate, publicarea cărților,
divertisment radio, producția de programe radio
și de televiziune, servicii de studiouri de
înregistrare, furnizarea de informații cu privire la
activitățile recreaționale, furnizarea de recenzii
pentru scopuri de divertisment sau culturale,
furnizarea clasamentelor folosite în scopuri de
publicitate sau culturale, scrierea de scenarii
de film, scenarii, altele decât cele publicitare,
organizarea și susținerea de seminarii, producția
de spectacole, compunerea de melodii,
închirierea de înregistrări sonore, organizarea
și susținerea de simpozioane, predare/servicii
educaționale/servicii de instruire, divertisment
de televiziune, furnizarea de programe de
televiziune, nedescărcabile, prin intermediul
serviciilor video la cerere, producții de teatru,
ghidare vocațională (consiliere educațională
sau de instruire), recalificare vocațională,
organizarea și susținerea de ateliere (instruire),
scrierea de texte, altele decât cele publicitare.

───────

(210) M 2022 00792
(151) 03/02/2022
(732) ROTON SRL, STR. STIHI 2A, S1,

JUDEȚ IAȘI, IAȘI, IAȘI, ROMANIA
(540)

mypl'Aylist

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.21; 24.17.01

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

41. Educație, divertisment, activitați sportive și
culturale.

───────

(210) M 2022 00794
(151) 03/02/2022
(732) ORTODOCS MEDICAL CENTER

SRL, STRADA BARZAVA NR. 2/1,
JUDEȚ TIMIȘ, GIROC, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

VESTMED

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

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

44. Servicii medicale clinice.
───────

(210) M 2022 00797
(151) 08/02/2022
(732) Mmax Distribution S.R.L, STR.

COSMOS NR.1, BL. 24, SC. B,
AP. 10, JUD. BRAȘOV, BRAȘOV,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

gamma PRINT

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.03; 29.01.01; 29.01.02;
29.01.04; 29.01.08

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

35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
publicitate, servicii de agenție de publicitate,
închirierea spațiului publicitar, publicitate prin
poștă, închirierea timpului publicitar în mediile
de comunicare, producția de clipuri publicitare,
postarea de afișe publicitare, consultanță
privind strategiile de comunicare în publicitate,
publicitate directă prin posta, răspândirea
materialelor publicitare, studii de marketing,
servicii de informații privind marketingul,
cercetare de marketing, marketing, marketing
în cadrul editării produselor software, publicitate
online pe o rețea de calculatoare, închirierea de
material publicitar, publicitate radio, scrierea de
scenarii în scopuri de publicitate, marketing cu
public țintă, servicii de telemarketing, publicitate
prin televiziune, actualizarea materialelor de
publicitate, indexare web pentru scopuri
comerciale sau publicitar.
40. Tratarea materialelor, reciclarea gunoaielor
și deșeurilor, filtrarea aerului și tratarea apei,

servicii de imprimare, conservarea alimentelor
și a băuturilor, imprimare fotografică, tipărire
(imprimare), fotogravură.

───────

(210) M 2022 00806
(151) 03/02/2022
(732) BEIJING NEW BUILDING

MATERIALS PUBLIC LIMITED
COMPANY, FUXING ROAD,
NO. 17, GUOHAI PLAZA, F15,
BUILDING 2, BEIJING, HAIDIAN
DISTRICT, CHINA

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

(540)

LONGPAI
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
19. Plăci din gips, gips (materiale de construcții).

───────

(210) M 2022 00811
(151) 03/02/2022
(732) BELLES MARKS LTD, STR.

DRAMAS 12, 1ST & 2ND
FLOOR, OFFICE 3, ARADIPPOU,
LARNACA, CIPRU

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA - APIA SRL, STR.
ROMANCIERILOR NR.5, BL. C14,
SC.B, ET.1, AP.41, SECTOR 6,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

Carpathian Single Malt -
Cu mândrie, din România

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

(591) Culori revendicate: turcoaz, roz, 
galben,negru
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33. Băuturi alcoolice (cu excepția berii),
preparate alcoolice pentru fabricarea bauturilor,
preparate pentru fabricarea băuturilor alcoolice.
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, asistență în afaceri, management
și servicii administrative, servicii de cumpărături
prin compararea prețurilor, informare cu privire la
produse de consum în legătură băuturi alcoolice,
furnizare de informații privind produsele și
serviciile pentru consumatori, servicii de vânzare
cu amănuntul si ridicata in legatura cu bauturi
alcoolice.

───────

(210) M 2022 00812
(151) 03/02/2022
(732) ARANKNIT SRL, STR. PETOFI

SANDOR NR.36, SC.B, AP.15,
JUDETUL SATU MARE, SATU
MARE, SATU MARE, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena:
26.01.03; 26.02.07; 26.11.12; 05.05.16

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

24. Textile și înlocuitori pentru textile, lenjerie de
uz caznic, perdele din material textil sau plastic.
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului.

───────

(210) M 2022 00814
(151) 03/02/2022
(732) BELLES MARKS LTD, STR.

DRAMAS 12, 1ST & 2ND
FLOOR, OFFICE 3, ARADIPPOU,
LARNACA, CIPRU

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA - APIA SRL, STR.
ROMANCIERILOR NR.5, BL.C14,
SC.B, ET.1, AP.41, SECTOR 6,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

Spirit românesc într-un pahar
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
33. Băuturi alcoolice (cu excepția berii),
preparate alcoolice pentru fabricarea bauturilor,
preparate pentru fabricarea băuturilor alcoolice.
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, asistență în afaceri, management
și servicii administrative, servicii de cumpărături
prin compararea prețurilor, informare cu privire la
produse de consum în legătură băuturi alcoolice,
furnizare de informații privind produsele și
serviciile pentru consumatori, servicii de vânzare
cu amănuntul si ridicata in legatura cu bauturi
alcoolice.

───────

(210) M 2022 00815
(151) 04/02/2022
(732) HORAȚIU-DAN REGEP, STR.

M. ELIADE NR. 6, AP. 1, SAT
DUMBRĂVIȚA, JUDEȚ TIMIȘ,
COMUNA DUMBRĂVIȚA, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

mons
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Servicii de club (divertisment sau educație),
organizarea și susținerea de concerte, servicii de
discotecă, servicii de divertisment, organizarea
de spectacole (servicii de impresar), planificarea
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de petreceri (divertisnent), producția de
spectacole.

───────

(210) M 2022 00818
(151) 03/02/2022
(732) BELLES MARKS LTD, STR.

DRAMAS 12, 1ST & 2ND
FLOOR, OFFICE 3, ARADIPPOU,
LARNACA, CIPRU

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA - APIA SRL, STR.
ROMANCIERILOR NR. 5, BL. C14,
SC. B, ET.1, AP. 41, SECTOR 6,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

Domeniile Alexandrion
Rhein 1892

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

33. Băuturi alcoolice (cu excepția berii),
preparate alcoolice pentru fabricarea bauturilor,
preparate pentru fabricarea băuturilor alcoolice.
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, asistență în afaceri, management
și servicii administrative, servicii de cumpărături
prin compararea prețurilor, informare cu privire la
produse de consum în legătură băuturi alcoolice,
furnizare de informații privind produsele și
serviciile pentru consumatori, servicii de vânzare
cu amănuntul si ridicata in legatura cu bauturi
alcoolice
43. Servicii de furnizare de alimente si bauturi,
cazare temporara

───────

(210) M 2022 00825
(151) 03/02/2022
(732) S.C. VANINA COM S.R.L., SAT

BUDUREASA NR. 282, JUD.
BIHOR, BUDUREASA, 417100,
BIHOR, ROMANIA

(540)

wild foods

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 05.03.15

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

29. Extracte din carne, ouă, uleiuri și grăsimi
comestibile, ciuperci conservate, ciuperci,
preparate, piure de ciuperci, ciuperci comestibile
uscate, ciuperci shiitake deshidratate, trufe
uscate (ciuperci comestibile), ciuperci negre
comestibile uscate, ciuperci de bambus uscate,
fructe, ciuperci, legume, nuci și leguminoase
prelucrate, fructe preparate, fructe deshidratate,
fructe tăiate, fructe feliate, fructe fermentate,
fructe aromatizate, fructe conservate, fructe
confiate, fructe glazurate, fructe congelate, fructe
uscate, fructe coapte, cipsuri din fructe, salate de
fructe.
30. Ciocolată, zahăr, miere, sirop de
melasă, sosuri de ciuperci, condimente,
condimente uscate, curry (condimente),
chutneys (condimente), hrean (condimente),
condimente comestibile, condimente alimentare,
condimente aromate, mirodenii (condimente),
sosuri (condimente), amestecuri de condimente,
sosuri de fructe, înghețată de fructe, înghețată cu
fructe, pâini cu fructe.
31. Plante și flori naturale, animale vii,
ciuperci, ciuperci neprelucrate, ciuperci crude,
ciuperci proaspete, ciuperci shiitake, proaspete,
miceliu de ciuperci (răsaduri), ciuperci de
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pin proaspete, ciuperci de bambus proaspete,
ciuperci negre comestibile proaspete, ciuperci,
proaspete, pentru uz alimentar, ciuperci
gelatinoase albe comestibile proaspete, ciuperci
crescute pe tulpina de stejar, proaspete, fructe
proaspete, migdale (fructe), fructe crude, fructe
neprelucrate, plante, plante proaspete, plante
naturale, mentă (plante), plante uscate, plante
leguminoase, plante cu frunze.
35. Publicitate, publicitate online, publicitate
televizată, publicitate radiofonică, publicitate în
cinematografe, promovarea afacerii (publicitate),
publicitate prin bannere, publicitate și marketing,
servicii de publicitate, publicitate și reclamă,
organizarea de publicitate, publicitate în reviste,
servicii de publicitate exterioară, servicii de
publicitate digitală, servicii de publicitate în
presă, servicii de cercetare privind publicitatea,
dezvoltare de conceptii de publicitate,
administrarea afacerilor, administrare de afaceri,
administrarea afacerilor comerciale, asistență
în administrarea afacerilor, administrare a
afacerilor pentru restaurante, administrarea
afacerilor în sistem de franciză, servicii de
consiliere privind administrarea afacerilor.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii, transport
terestru, transport fluvial, transport aerian,
transport rutier, organizarea transportării,
transport de containere, logistică de transport,
curtaj de transport, transport de plante, servicii
de transport, transport cu camionul, transport
cu elicopterul, transport de alimente, transport
prin conducte, transport cu vaporul, transport și
depozitare, transport cu tramvaiul.

───────

(210) M 2022 00829
(151) 03/02/2022
(732) TECHNOWORKER GROUP S.R.L.,

DENUMIREA COMERCIALA
P5A51, CAMERA 1, BL.A51, ET.4,
AP.42, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(740) LUPSA SI ASOCIATII SRL, CALEA
13 SEPTEMBRIE, NR 90, ET. 1,
BIROU 1.02, CAM. 2, SECTOR 5,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)
DR. GANS

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

11. Chiuvete, chiuvete de baie, dopuri pentru
chiuvete, chiuvete de bucătărie, robinete,
chiuvete pentru baie, chiuvete pentru frizerii,
accesorii pentru chiuvete, chiuvete pentru
șamponare, chiuvete din oțel inoxidabil, robinete
monocomandă pentru chiuvete, robinete de
amestec pentru chiuvete, piedestaluri pentru
chiuvete pentru baie, chiuvete cu picior
pentru baie, pulverizatoare pentru chiuvete de
bucătărie, ventile de amestec (robinete) pentru
chiuvete, chiuvete (spălătoare), componente
ale instalațiilor sanitare, robinete simple pentru
chiuvete de baie, robineți pentru chiuvete,
montați în perete, chiuvete de baie (componente
de instalații sanitare), chiuvete de bucătărie
cu blaturi de lucru integrate, chiuvete pentru
spălat vasele (altele decât obiecte de mobilier),
dușuri, dușuri portabile, dușuri manuale, dușuri
puternice, dușuri de tavan, dușuri (instalații de
baie), dușuri exterioare pentru îmbăiere, cabine
din metal pentru dușuri, vane de amestec pentru
dușuri, dopuri din metal pentru dușuri, capete de
pulverizare pentru dușuri, furtunuri de duș pentru
dușuri manuale, paravane nemetalice pentru
dușuri și băi, paravane de baie pentru dușuri
metalice, dispozitive de încălzire a apei pentru
dușuri, sisteme de încălzire a apei pentru dușuri,
supape de control pentru dușuri (accesorii
pentru instalații), robinete, robinete pentru baie,
robinete de duș, robinete pentru conducte,
robinete pentru țevi, mânere de robinete,
robinete pentru lavoare, robinete pentru bideuri,
robinete de canalizare, robinete de apă, robinete
cu două rozete, robinete (accesorii pentru
instalații), robinete pentru instalații sanitare,
robinete pentru reglarea fluxului de apă, căzi de
duș, căzi cu hidromasaj, căzi de baie, căzi cu
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duș, instalații pentru căzi de masaj, duze pentru
căzi de baie, filtre pentru căzi de duș, conducte
de scurgere pentru căzi, cabine de duș, uși
pentru cabine de duș, paravane pentru cabine de
duș, cabine de duș din sticlă, uși pentru cabine
de duș cu cadru metalic, instalații sanitare,
vane (instalații sanitare), instalații sanitare pentru
closete, instalații sanitare de baie, cuve pentru
closete, scaune pentru closete, rezervoare de
apă pentru closete.

───────

(210) M 2022 00830
(151) 03/02/2022
(732) LIANA TIMOHE, STR. TAMPEI,

NR. 13, BL. D1, SC. E, AP. 9,
JUDETUL BRASOV, BRASOV,
BRAȘOV, ROMANIA
EMIL-ROBERT TIMOHE, STR.
MECANICILOR NR. 3, AP. 9,
JUDETUL BRASOV, BRASOV,
BRAȘOV, ROMANIA

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

(540)

BLISS Estate

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou, servicii
de intermediere în acordurile privind vânzarea-
cumpărarea de bunuri, servicii publicitare
privind vânzarea de bunuri, marketing imobiliar,
publicitate pentru imobile comerciale sau
rezidențiale, servicii de publicitate în domeniul
imobiliar, analiză de marketing în domeniul
imobiliar, organizare de evenimente, expoziții,

târguri și spectacole în scopuri comerciale,
promoționale și publicitare, servicii de promovare
în domeniul construcţiilor, şi anume organizarea
de proiecte de construcţii la nivel de organizaţie,
servicii de coordonare de proiecte de afaceri
pentru proiecte de construcţii, dezvoltare de
concepte de utilizare pentru bunuri imobiliare
in domeniul economic, mediere şi încheiere
de tranzacţii comerciale pentru terţi, servicii de
vânzare de case și apartamente, publicitate,
inclusiv publicitatea online în rețele informatice,
regruparea în avantajul terţilor a caselor, vilelor
şi apartamentelor (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod, servicii de vânzare prin licitație
de bunuri imobiliare, desfășurare de vânzări
prin licitație, servicii administrative referitoare la
trimiteri către antreprenori generali în construcții,
servicii de coordonare de proiecte de afaceri
pentru proiecte de construcții, servicii de
publicitate în domeniul imobiliar, distribuirea de
materiale publicitare, de marketing și materiale
promoționale, dezvoltare de strategii și concepte
de marketing.
36. Afaceri imobiliare, promovare (finantare)
de proiecte imobiliare, administrare de bunuri
imobiliare şi de imobile, închiriere de
apartamente, servicii imobiliare, servicii de
achiziții imobiliare, asistență în domeniul
achizițiilor imobiliare, servicii de consultanță
privind proprietățile imobiliare, servicii de
constructii, si anume pregatire financiara a
proiectelor de constructii, curtaj în proprietăţi
imobiliare, dezvoltare de concepte de utilizare
pentru imobile din punct de vedere financiar,
gestionarea proprietăţilor (imobiliare), asigurări
pentru clădiri, închirieri de clădiri, servicii
de finanțare a proiectelor de clădiri, servicii
închiriere de clădiri, administrare de clădiri cu
locuințe, administrare de clădiri cu apartamente,
închirieri tip leasing de clădiri, servicii de evaluări
financiare privind proiectarea clădirilor, colectare
de impozite pe clădiri comerciale, gestiune
financiară a proiectelor de clădiri, agenții sau
brokeraj de închiriere de clădiri, finanțare de
proiecte de renovare de clădiri, servicii de
listare de proprietăți imobiliare pentru închirierea
de case și închirierea de apartamente,
multiproprietăți în domeniul imobiliar, punere
la dispoziție de locuințe (afaceri imobiliare),
finantarea proiectelor de dezvoltare imobiliara,
consultanță privind investițiile rezidențiale,
servicii ale agențiilor de bunuri imobiliare
rezidențiale, consiliere referitoare la ipoteci
pentru proprietăți rezidențiale, închirieri de spații
pentru birouri (imobiliare), servicii de gestiune
imobiliară pentru ansambluri de locuințe,
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furnizare de informații pe internet privind
afacerile imobiliare, furnizare de informații
privind bunuri imobiliare și terenuri, afaceri
financiare, afaceri monetare, servicii financiare
privind proprietățile imobiliare și clădirile,
investiții de capital în proprietăți imobiliare,
servicii de brokeraj de bunuri imobiliare, furnizare
de informații în legătură cu evaluarea bunurilor
imobiliare, servicii de agenții imobiliare pentru
achiziția și vânzarea de terenuri, servicii de
agenții imobiliare pentru achiziția și vânzarea
de clădiri, servicii de administrare a bunurilor
imobiliare pentru spații de clădiri, servicii de
administrare a bunurilor imobiliare pentru locații
pentru divertisment, servicii de prelungire a
contractelor de închiriere pentru proprietăți
imobiliare.
37. Servicii de constructii, construirea de
zone rezidențiale, construcție de proprietăți
rezidențiale, construcții de clădiri rezidențiale,
consultanță privind construcția de clădiri și
de clădiri rezidențiale, construcții de clădiri
rezidențiale și comerciale, construcție de clădiri
de apartamente, construcție de clădiri pe bază
de comandă, construcție de clădiri și de alte
structuri, inspecția clădirilor (în timpul lucrărilor
de construcție), servicii de impermeabilizare
a clădirilor în timpul construcției, construcție
de case, consultanță în domeniul construcțiilor
civile (construcții), servicii de dezvoltare
imobiliară (construcții), amenajare teritorială
pentru construcții, managementul proiectelor pe
șantier privind construcția clădirilor, amenajare
de terenuri (construcții), consultanță în domeniul
supervizării lucrărilor de construcții, supervizare
(conducere) de lucrări de construcții, demolări de
construcții, renovare de proprietăţi, întreţinere de
proprietăţi, reparații clădiri, renovarea clădirilor,
dezinfectarea clădirilor, curățarea clădirilor,
restaurarea clădirilor, conservarea clădirilor,
întreținerea clădirilor, construcție de clădiri,
fundații pentru clădiri, decorare (zugrăvire) de
clădiri, vopsire de clădiri, demontare de clădiri,
consolidare de clădiri, curățare de clădiri,
reparații de clădiri, renovare de clădiri, curățare
igienică (clădiri), întreținere de clădiri, curățarea
clădirilor publice, izolarea clădirilor existente,
curățarea clădirilor rezidențiale, supravegherea
reparațiilor la clădiri, dezmembrare de clădiri
industriale, instalarea armăturilor pentru clădiri,
renovarea interioară a clădirilor, renovarea și
restaurarea clădirilor, servicii de vopsire și
decorare (zugrăvire) de clădiri, construire de
părți de clădiri, servicii de cablare pentru
telecomunicații în clădiri, aplicarea de tencuială
pe clădiri, reparații și renovări de clădiri, servicii
de redecorare de clădiri, servicii de construcții

și reparații de clădiri, lucrări de reparații la
clădiri, servicii de renovare pentru clădiri, servicii
de construcții și demolări de clădiri, instalarea
pereților despărțitori pentru clădiri, montarea
izolației termice la clădiri, fumigarea clădirilor
împotriva acțiunii dăunătorilor, dezinfectarea
clădirilor împotriva infestării bacteriene, servicii
de renovare a clădirilor, curățarea suprafețelor
interioare ale clădirilor, lucrări de izolare a
clădirilor (construcții), aplicarea de căptușeli
pentru repararea suprafețelor clădirilor (izolare),
construcție de proprietăți, întreținere de
proprietăți, servicii specializate în domeniul
construcţiei, cum ar fi cele de prestate de
zugravi, instalatori sanitari, instalatori pentru
instalaţiile de încălzire sau țiglari, servicii anexe
serviciilor de construcţii cum ar fi verificarea
proiectelor de construcţii, servicii de reparaţii,
şi anume servicii care se ocupă cu repunerea
în bună stare a oricărui obiect după uzură,
stricăciune, deteriorare sau distrugere parţială.
42. Servicii de arhitectură, planuri (realizarea
de -) (construcţii), consiliere în materie de
economisire a energiei, decoraţiuni interioare,
desen tehnic, stilism (design industrial), servicii
de consultanţă în materie de design interior,
proiectare de interioare şi exterioare ale
clădirilor, şi anume consiliere în arhitectura
de interior şi de exterior, studii de proiecte
tehnice, servicii de proiectare a artelor grafice,
controlul calităţii, expertize tehnice, servicii de
antreprenoriat, şi anume pregătirea tehnică
a proiectelor de construcţie, dezvoltare de
concepte de utilizare pentru imobiliare din
punct de vedere tehnic, servicii de conceptie
grafica, realizare de studii de proiecte tehnice
pentru proiecte de constructii, servicii de
proiectare privind decorațiunile interioare pentru
locuințe, măsurarea condițiilor de mediu în
cadrul clădirilor, evaluarea calității proprietăților
imobiliare, servicii de design al clădirilor,
monitorizarea structurii clădirilor, inspecția
clădirilor (expertize), proiectare de clădiri cu
atmosferă controlată, servicii pentru designul
de clădiri industriale, cercetare în domeniul
construcțiilor de clădiri, creare de site-uri web.

───────
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(210) M 2022 00832
(151) 04/02/2022
(732) BOGDAN-ALEXANDRU IONAȘCU,

BLD. INDEPENDENȚEI NR. 13, BL.
D2, SC A, ET.5, AP 15, JUD. IAȘI,
IAȘI, IAȘI, ROMANIA

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

(540)

Califar

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.07.15; 26.04.03; 29.01.12

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

3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse de machiaj, produse
nemedicinale pentru curățarea dinților, apă
de gură nemedicinală, benzi de albire a
dinților, produse de parfumerie, uleiuri esențiale,
bețișoare parfumate, produse antiperspirante,
deodorante pentru oameni sau pentru animale,
abțibilduri pentru decorarea unghiilor, adezivi
pentru gene, păr și unghii false, apă micelară,
produse pentru bărbierit, batiste de unică
folosință impregnate cu colonie, benzi de ceară
pentru îndepărtarea părului de pe corp, ceară
pentru epilat, bețișoare de bumbac pentru uz
cosmetic, bumbac sub formă de tampoane sau
dischete de uz cosmetic, bureți impregnați cu
produse de toaletă, produse cosmetice pentru
unghii, gene false, produse cosmetice pentru

protecție solară, preparate cosmetice pentru
îngrijirea pielii, a părului, a urechilor, a ochilor
și a unghiilor oamenilor, produse cosmetice
pentru îngrijirea pielii, a părului, a urechilor,
a ochilor și a unghiilor oamenilor, produse
cosmetice pentru îngrijirea pielii, a părului, a
urechilor, a ochilor și a unghiilor copiilor, produse
de îngrijire pentru bebeluși (- nemedicinale),
șervețele umede pentru îngrijirea bebelușului,
produse nemedicinale pentru spălarea părului
și corpului, preparate și tratamente pentru
păr, preparate cosmetice pentru baie, bile
efervescente de baie, săruri de baie (nu
de uz medical), produse pentru curățenie și
igienă personală, șervețele de unică folosință,
impregnate cu substanțe de curățare, pentru
față sau corp, șervețele parfumate, rezerve de
cosmetice pentru dozatoare, tatuaje temporare
pentru decorarea corpului, uleiuri esențiale
și extracte aromatice, preparate cosmetice
pentru îngrijirea animalelor, preparate pentru
albit și alte substanțe pentru spălat, preparate
pentru curățare, lustruire, degresare și șlefuire,
balsamuri pentru rufe, batiste impregnate cu
produse pentru curățarea ochelarilor de vedere,
detergenți pentru vasul wc, lavete impregnate cu
preparate pentru lustruire, destinate curățeniei,
perne pentru aromoterapie cu săculețe de
pânză cu amestecuri florale în interior, potpuriuri
parfumate, săculețe parfumate, aromatizanți
de uz menajer, produse odorizante pentru
casă, rezerve cu parfumuri pentru dozatoare
non-electrice care emană parfum de cameră,
prosoape din hârtie pentru mâini, impregnate cu
agenți de curățare.
5. Preparate și produse farmaceutice, medicale
și de uz veterinar, produse igienice pentru
medicină, alimente și substanțe dietetice
adaptate pentru uz medical sau veterinar,
alimente pentru bebeluși, suplimente alimentare
pentru oameni și animale, plasturi și materiale
pentru pansamente, materiale pentru plombarea
dinților și pentru mulaje dentare, dezinfectante,
remedii naturale și farmaceutice, articole
absorbante pentru igiena personală, lenjerie
de unică folosință pentru menstruație, lenjerie
intimă pentru scopuri sanitare, chiloței (scutece)
pentru bebeluși, scutece pentru bebeluși,
scutece de înot, reutilizabile, pentru bebeluși,
scutece de înot, de unică folosință, pentru
bebeluși, salteluțe de schimbat bebeluși, de
unică folosință, produse medicinale pentru
curățarea dinților, apă de gură de uz medical,
benzi adezive pentru proteze dentare, ceai
medicinal, lentile de contact (preparate pentru
curățarea -lor), vată de uz medicinal, șervețele
impregnate cu loțiuni farmaceutice, șervețele

(591) Culori revendicate: galben (Pantone
130C), verde (Pantone 370C)
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dezinfectante, șervețele sanitare pentru uz
menajer, șampon medicinal, săpun cu conţinut
medicamentos, produse pentru odorizarea și
purificarea aerului, preparate de diagnosticare,
gumă și plasturi cu nicotină pentru utilizare
ca adjuvant în renunţarea la fumat, plasturi
anti-țânțari pentru bebeluși, brățări impregnate
cu produse pentru respingerea insectelor,
preparate pentru teste de sarcină, folosite acasă,
truse pentru teste de ovulație, deodorante pentru
îmbrăcăminte şi textile, detergenţi pentru scopuri
medicale, cutii de prim-ajutor, umplute, lubrifianţi
sexuali personali, vată pentru scopuri medicale,
alcool medicinal
10. Aparate și instrumente chirurgicale,
medicale, dentare și veterinare, membre
artificiale, ochi și dinți, articole ortopedice,
material de sutură, dispozitive terapeutice și
de asistență adaptate pentru persoane cu
handicap, aparate de masaj, echipamente
pentru diagnosticare medicală, examinare și
monitorizare a sănătății, aparate, dispozitive și
articole pentru alăptarea bebelușilor, dispozitive
pentru masaj gingival pentru bebeluși, perne
cu aer pentru bebeluși (pentru scop medical),
saltele cu aer pentru bebeluși (de uz medical),
perne de uz medical pentru susținerea copiilor
mici la îmbăiere, linguri antivărsare pentru
administrarea medicamentelor la copii mici,
pahare cu cioc pentru alimentare (de uz
medical), dispozitive terapeutice pentru copii cu
autism, centuri pentru gravide, ciorapi medicali
de uz terapeutic, îmbrăcăminte, articole pentru
acoperirea capului și încălțăminte, sterilizate sau
protectoare, pentru uz medical, susținătoare și
suporturi de uz medical, aparate de diagnostic
pentru probe de sarcină, aparate pentru exerciții
fizice în scop medical, dopuri pentru protecția
auzului, în scop medical, mobilier special de
uz medical, saltele de suport de uz medical,
perne de uz medical, pături de uz medical,
măşti sanitare de uz medical, viziere de
protecție pentru uz medical, mănuși de latex
de uz medical, îmbrăcăminte, articole pentru
acoperirea capului și încălțăminte, sterilizate sau
protectoare, pentru personal medical și pacienți,
aparate, dispozitive și articole pentru activitatea
sexuală
35. Servicii de comerț cu amănuntul, în unități
specializate, în legătură cu unguente și loțiuni
preparate de laboratoare farmaceutice, produse
destinate protecției ori îmbunătățirii sănătății
oamenilor, preparate medicale, medicamente,
produse farmaceutice, preparate farmaceutice,
vitamine, minerale, produse farmaceutice
preparate cu vitamine, produse farmaceutice
preparate cu minerale, suplimente alimentare,

ceaiuri medicinale și nemedicinale, remedii
naturale și farmaceutice, preparate sanitare
pentru scopuri medicale, substanţe şi alimente
dietetice adaptate pentru scopuri medicale,
plasturi, materiale de pansat, dezinfectanți,
materiale sanitare, truse medicale, mănuși
medicale, măști medicale, alimente pentru
bebeluși și copii, produse alimentare și non
alimentare bio, produse alimentare și non
alimentare organice, produse alimentare și
non alimentare vegane, produse și articole
pentru femei, produse și articole pentru
mame și gravide, produse cosmetice, produse
dermatocosmetice, articole de toaletă, produse
pentru îngrijirea pielii, produse pentru îngrijirea
pielii înainte și după expunerea la soare, produse
pentru igiena personală, șampoane și săpunuri
medicinale și nemedicinale, scutece pentru
bebeluşi, scutece igienice pentru incontinență,
articole absorbante pentru igiena personală,
produse și articole nemedicinale și medicinale
pentru îngrijirea dinților, parfumuri, deodorante,
ochelari, rame de ochelari, lentile de contact,
produse pentru îngrijirea ochelarilor și a lentilelor
de contact, cântare, aparate şi instrumente
chirurgicale, aparate și instrumente medicale,
aparate și instrumente dentare, aparate și
echipamente pentru diagnosticarea bolilor,
aparate și echipamente pentru monitorizarea
bolilor, teste pentru depistarea sarcinilor, articole
ortopedice, bandaje pentru suport, bandaje
ortopedice, materiale de sutură, dispozitive
terapeutice şi de asistenţă adaptate pentru
persoanele cu handicap, aparate de masaj,
aparate pentru sugari și copii, dispozitive
şi articole pentru sugari și copii, mobilier
medical, îmbrăcăminte și încălțăminte destinată
personalului medical și personalului din farmacii,
articole pentru acoperirea capului și feței
destinate personalului medical, dispozitive şi
articole pentru activitatea sexuală, servicii
de comerţ cu amănuntul pentru preparatele
sanitare, farmaceutice şi pentru proviziile
medicale, servicii de comerţ cu ridicata pentru
preparatele sanitare, farmaceutice şi pentru
proviziile medicale, servicii de comerț cu ridicata
în legătură cu unguente și loțiuni preparate
de laboratoare farmaceutice, produse destinate
protecției ori îmbunătățirii sănătății oamenilor,
preparate medicale, medicamente, produse
farmaceutice, preparate farmaceutice, vitamine,
minerale, produse farmaceutice preparate
cu vitamine, produse farmaceutice preparate
cu minerale, suplimente alimentare, ceaiuri
medicinale și nemedicinale, remedii naturale
și farmaceutice, preparate sanitare pentru
scopuri medicale, substanţe şi alimente dietetice
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adaptate pentru scopuri medicale, plasturi,
materiale de pansat, dezinfectanți, materiale
sanitare, truse medicale, mănuși medicale,
măști medicale, alimente pentru bebeluși și
copii, produse alimentare și non alimentare bio,
produse alimentare și non alimentare organice,
produse alimentare și non alimentare vegane,
produse și articole pentru femei, produse
și articole pentru mame și gravide, produse
cosmetice, produse dermatocosmetice, articole
de toaletă, produse pentru îngrijirea pielii,
produse pentru îngrijirea pielii înainte și după
expunerea la soare, produse pentru igiena
personală, șampoane și săpunuri medicinale și
nemedicinale, scutece pentru bebeluşi, scutece
igienice pentru incontinență, articole absorbante
pentru igiena personală, produse și articole
nemedicinale și medicinale pentru îngrijirea
dinților, parfumuri, deodorante, ochelari, rame
de ochelari, lentile de contact, produse pentru
îngrijirea ochelarilor și a lentilelor de contact,
cântare, aparate şi instrumente chirurgicale,
aparate și instrumente medicale, aparate și
instrumente dentare, aparate și echipamente
pentru diagnosticarea bolilor, aparate și
echipamente pentru monitorizarea bolilor, teste
pentru depistarea sarcinilor, articole ortopedice,
bandaje pentru suport, bandaje ortopedice,
materiale de sutură, dispozitive terapeutice şi
de asistenţă adaptate pentru persoanele cu
handicap, aparate de masaj, aparate pentru
sugari și copii, dispozitive şi articole pentru
sugari și copii, mobilier medical, îmbrăcăminte
și încăltăminte destinată personalului medical
și din farmacii, articole pentru acoperirea
capului și feței destinate personalului medical,
dispozitive şi articole pentru activitatea sexuală,
servicii de comerț online, prin intermediul unui
website sau prin intermediul unei aplicații
mobile, în legătură cu medicamente fără
prescripție medicală (otc-uri), vitamine, minerale,
produse farmaceutice preparate cu vitamine,
produse farmaceutice preparate cu minerale,
suplimente alimentare, ceaiuri medicinale și
nemedicinale, remedii naturale și farmaceutice,
plasturi, materiale de pansat, dezinfectanți,
materiale sanitare, mănuși medicale, măști
medicale, alimente pentru bebeluși și copii,
produse alimentare și non alimentare bio,
produse alimentare și non alimentare organice,
produse alimentare și non alimentare vegane,
produse și articole pentru femei, produse
și articole pentru mame și gravide, produse
cosmetice, produse dermatocosmetice, articole
de toaletă nemedicinale, produse pentru
îngrijirea pielii, produse pentru îngrijirea pielii
înainte și după expunerea la soare, produse

pentru igiena personală, șampoane și săpunuri,
scutece pentru bebeluşi, scutece igienice pentru
incontinență, articole absorbante pentru igiena
personală, produse și articole pentru îngrijirea
dinților, parfumuri, deodorante, ochelari, rame
de ochelari, lentile de contact, produse
pentru îngrijirea ochelarilor și a lentilelor
de contact, cântare, aparate și echipamente
pentru diagnosticarea bolilor, aparate și
echipamente pentru monitorizarea bolilor, teste
pentru depistarea sarcinilor, articole ortopedice,
bandaje pentru suport, bandaje ortopedice,
materiale de sutură, dispozitive terapeutice şi
de asistenţă adaptate pentru persoanele cu
handicap, aparate de masaj, aparate pentru
sugari și copii, dispozitive şi articole pentru
sugari și copii, mobilier medical, îmbrăcăminte
și încăltăminte destinată personalului medical și
din farmacii, articole pentru acoperirea capului
și feței destinate personalului medical, articole
pentru activitatea sexuală, servicii administrative
de carduri de fidelitate, administrarea
programelor de fidelizare a consumatorilor,
procesarea administrativă a ordinelor de
achiziţie, prezentarea produselor în mediile de
comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, servicii administrative cu privire la
rezervarea online a rețetei medicale si ridicarea
ei din farmacie, servicii administrative pentru
preluarea comenzilor, compilare computerizată a
listelor cu comenzi, servicii de comandă (pentru
terți), servicii de publicitate pentru produse
farmaceutice
44. Servicii farmaceutice, consiliere
farmaceutică, prepararea reţetelor de către
farmacişti, furnizare de informații referitoare la
produse farmaceutice, eliberare de produse
farmaceutice, pe bază de prescripție medicală,
furnizare de informaţii pacienţilor în legătură cu
administrarea medicamentelor

───────
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(210) M 2022 00833
(151) 08/02/2022
(732) GROSU CĂTĂLIN, STR.

MITROPOLIT VARLAAM BL. 4,
AP. 2, JUD. VRANCEA, FOCŞANI,
VRANCEA, ROMANIA
COSTACHE DAN-CĂTĂLIN, B-
DUL MIRCEA VODĂ NR. 37, BL.
N29, SC. A, ET. 7, AP. 30, SECTOR
3, BUCUREȘTI, ROMANIA
NICOLESCU ALEXANDRU, ȘOS.
ȘTEFAN CEL MARE, NR. 15, BL.
15, SC. G, ET. 2, AP. 8, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

the urban ties

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.24

clase:
18. Portofele.
25. Articole de îmbrăcăminte, încălțăminte și
pentru acoperirea capului, cravate, curele,
berete, bavete (nu din hârtie), șepci,
îmbrăcăminte imitație de piele, îmbrăcăminte
din piele, paltoane, pulovere, manșete,
tricouri, încălțăminte, trenciuri, mănuși, articole
de acoperit capul pentru purtare, jachete,
eșarfe, paltoane bărbătești, batiste de
buzunar, eșarfe, cămăși, pantofi, șosete,
branțuri, costume, bretele pentru îmbrăcăminte,
pantaloni, uniforme, veste.
35. Strângerea la un loc în avantajul terților
a produselor textile proprii și a unor terți
(exceptând transportul lor) pentru a permite

clienților să le vadă și să le achiziționeze cât
mai comod, aceste servicii pot fi asigurate
de magazine en gros sau en detail, prin
cataloage de vânzare prin corespondență sau
prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor de
teleshopping, servicii de vânzare cu amănuntul
și/sau cu ridicata prin magazine fizice sau
online de produse diverse, gestiunea afacerilor
comerciale, administrație comercială, lucrări de
birouri, servicii de marketing, publicitate și
promovare, servicii de cercetare și informații de
piață, promovare de bunuri și servicii ale terților
prin intermediul rețelelor de calculatoare și de
comunicații, servicii de magazin fizic sau on-
line de comercializare cu amănuntul și/sau cu
ridicata.

───────

(210) M 2022 00835
(151) 04/02/2022
(732) DON XILION SRL, STR. LUNGĂ

NR. 149, AP. 3 P3, JUD. BRAȘOV,
BRAȘOV, 500051, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

xilion

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.12; 27.05.24

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

9. Ochelari, ochelari pentru cicliști.
25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
încălțăminte, articole pentru acoperirea capului,
îmbrăcăminte și părți ale acesteia, încălțăminte
și articole pentru acoperirea capului.
35. Servicii de agenții de import-export, servicii
de comert online și cu amănutul.

───────

(591) Culori revendicate: albastru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2022 00837
(151) 04/02/2022
(732) 3RD JOB LOCUM SRL, STR.

LOMBULUI, NR. 1A, JUD. CLUJ,
CLUJ NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(740) COSMOVICI SI ASOCIATII SRL,
POVERNEI 7, ET. 2, APT. 6, SECTOR
1, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

3RD JOB LOCUM

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.05; 29.01.12

clase:
9. Software de calculator descărcabil care
permite funizarea de informații prin internet
referitoare la locuri de muncă temporare
pentru personal medical, software de calculator
descărcabil pentru servicii de recrutare,
software de calculator descărcabil pentru
servicii de plasare a forței de muncă pentru
personalul medical, software de calculator
descărcabil pentru gestionarea datelor, software
de calculator descărcabil pentru gestionarea
informațiilor, software de comunicare, rețelizare
și rețele sociale, software descărcabil sub
formă de aplicație mobilă pentru gestionarea
informațiilor referitoare la locuri de muncă
temporare pentru personal medical, software de
aplicații de calculator, software pentru telefoane
mobile pentru servicii de recrutare, software
descărcabil sub formă de aplicație mobilă pentru
oferirea de locuri de muncă temporare pentru
personalul medical.
35. Prelucrare de date, sistematizare și
management, servicii online de prelucrare de
date, servicii de procesare a datelor on-line,
servicii de recrutare și plasare a forței de muncă,
recrutare de personal pe perioadă determinată,

servicii de intermediere de recrutare de personal,
recrutare și plasare a forței de muncă.
42. Dezvoltare de software pentru baze de
date informatice, furnizare de software online
care nu poate fi descărcat, pentru gestionarea
bazelor de date, programare de software
de calculator pentru citirea, transmiterea și
organizarea datelor, realizare de programe de
calculator pentru prelucrarea datelor, scriere
de software de calculator, software ca serviciu
(saas), întreținere de software, dezvoltare
software, programare și implementare, creare și
dezvoltare de software în domeniul aplicațiilor
mobile pentru oferirea de locuri de muncă
temporare pentru personalul medical, software
ca serviciu (saas) pentru oferirea de locuri de
muncă temporare pentru personalul medical,
software ca serviciu (saas) pentru servicii de
recrutare, software ca serviciu (saas) pentru
plasarea forței de muncă.

───────

(210) M 2022 00840
(151) 04/02/2022
(732) AGAPE RESTAURANTS SRL,

SARBI, JUDEȚ MARAMUREȘ,
SARBI, 437157, MARAMUREȘ,
ROMANIA

(540)

SAVOURY coffee&food
(531) Clasificare Viena:

27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
30. Cafea, ceaiuri, cacao și înlocuitori ai
acestora, gheață, înghețată, iaurt înghețat și
șerbeturi, alimente cu paste la conservă,
alimente preparate pe bază de tăieței, alimente
sărate preparate din făină de cartofi, aluaturi
pentru pizza congelată pe bază de conopidă,
amestecuri de ovăz care conțin fructe uscate,
ananas pané, aperitive (tartine), aperitive pe

(591) Culori revendicate: alb, negru, verde
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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bază de făină, baghete umplute, banane pané,
baozi (chifle umplute), batoane alimentare pe
bază de ciocolată gata de mâncat, batoane
pe bază de cereale ca substituți alimentari,
batoane pe bază de ciocolată ca substituți
alimentari, bibimbap (orez amestecat cu legume
și carne de vită), batoane de cereale și batoane
energizante, alimente care conțin cacao (ca
principalul ingredient), alimente pe bază de
cacao, aluat din biscuiți graham pentru tarte,
aluat pentru biscotti, aluaturi împletite prăjite,
alune trase în ciocolată, amestec kheer (budincă
de orez), amestecuri de ciocolată caldă, produse
de cofetărie pe bază de arahide, arahide
crocante, arome pe bază de ciocolată, batoane
de nuga învelite în ciocolată, batoane din
aluat prăjit (youtiao), bezele, biscuiti cu gust
de brânză, biscuiți crackers, biscuiți crackers
cu aromă de fructe, biscuiți crocanți, biscuiți
de graham, biscuiți sub formă de napolitane
sărate, biscuiți sărați, biscuiți sărați condimentați,
boabe de cafea învelite în zahăr, bomboane
cu ciocolată, brioșe cu fructe, bucăți de jeleu
dulce din pastă de fasole roșie (yohkan), budincă
de griș, budinci, budinci yorkshire, budinci de
orez, budinci gata preparate, budincă de orez,
budincă de orez conținând stafide și nucșoară,
budincă pe bază de orez, chifle cu gem, chipsuri
de cofetărie pentru copt, ciocolată, ciocolată
aerată, ciocolată cu alcool, ciocolată cu hrean
japonez, ciocolată cu lichior, ciocolată de casă
sub formă de foaie crocantă cu boabe de
cafea măcinate, ciocolată granulată, ciocolată
nemedicinală, ciocolată pentru glazuri, ciocolată
pentru produse de cofetărie și pâine, ciocolată
tartinabilă, ciocolată tartinabilă conținând nuci,
cipsuri de cartofi cu glazură de ciocolată, clătite
americane, cornuri, cozonac pandoro, cozonaci,
crema spumă (dulce), creme englezești custard
(deserturi la cuptor), cremă de ciocolată
pentru pâine, cremă de ouă englezească,
dulciuri (bomboane), tablete de ciocolată și
gumă de mestecat, creme pe bază de cacao
sub formă de produse tartinabile, creme pe
bază de ciocolată, creme tartinabile pe bază
de ciocolată, cristale de jeleu aromatizate
pentru fabricarea de produse de cofetărie din
jeleu, decorațiuni din ciocolată pentru articole
de cofetărie, decorațiuni din ciocolată pentru
prăjituri, decorațiuni pentru pomul de crăciun
(comestibile), deserturi cremă instant, deserturi
cu musli, deserturi pe bază de ciocolată,
deserturi preparate (pe bază de ciocolată),
deserturi preparate (produse de cofetărie),
drajeuri dulci (nemedicinale), dulciuri cu conținut
redus de carbohidrați, dulciuri nemedicinale
care conțin lapte, dulciuri nemedicinale cu gust

de lapte, dulciuri nemedicinale cu umplutură
de caramel, dulciuri nemedicinale sub formă
de ouă, dulciuri pe bază de ginseng, dulciuri
pentru decorarea pomului de crăciun, dulciuri
sub formă de cremă spumă, dulciuri sub formă
de spume, dulciuri înghețate, dulciuri înghețate
pe băț, dulciuri și biscuiți tradiționali coreeni
(hankwa), flan, fondue din ciocolată, fructe de
pădure învelite în ciocolată, fructe oleaginoase
învelite în ciocolată, fructe oleaginoase trase în
ciocolată, fructe trase în ciocolată, fulgi, fulgi
de patiserie de unt de arahide, fulgi din cremă
de unt și zahăr brun (butterscotch), garnituri de
ciocolată, gem de boabe de fasole învelit într-o
coajă moale pe bază de boabe învelite în zahăr
(nerikiri), gheață pentru produse de cofetărie,
glazură de ciocolată, glazură din bezele, gofre
de ciocolată, gustări constând în principal din
produse de cofetărie, halva, hârtie comestibilă,
hârtie de orez comestibilă, iepurași de ciocolată,
ingrediente pe bază de cacao pentru produse
de cofetărie, ingrediente pentru prepararea
dulciurilor, jeleuri de fructe (cofetărie), lapte
de pasăre, marțipan, marțipan din ciocolată,
produse de cofetărie pe bază de migdale,
măr pané, migdale acoperite de ciocolată,
înghețate și dulciuri, înlocuitor de marțipan,
înlocuitor de cremă, înlocuitori (ciocolată),
înlocuitori de ciocolată, pâine, napolitane din
hârtie comestibilă, nuci macadamia trase în
ciocolată, nuci trase în ciocolată (produse de
cofetărie), nuga, ornamente din ciocolată pentru
pomul de crăciun, orez sub formă de cremă,
ornamente pentru pomul de crăciun (comestibil),
pandișpanuri japoneze (kasutera), panettone
(cozonac italian), pastile din miere cu ierburi
aromatice (dulciuri), pastă pentru sandviș cu
ciocolată și fructe uscate, pateuri cu ciocolată,
plăcinte cu iaurt congelate, pâine indiană, praline
cu napolitană, produse alimentare care conțin
ciocolată (ca principal ingredient), produse
de brutărie, produse de brutărie fără gluten,
produse de caramel, produse de cofetărie
care conțin gem, produse de cofetărie care
conțin jeleu, produse de cofetărie congelate,
prăjituri pavlova cu gust de alune, prăjituri
pavlova preparate cu alune, prăjituri din mei
sau boabe de orez expandat legate cu zahăr
(okoshi), prăjituri dulci din orez zdrobit (mochi-
gashi), prăjituri moi din orez zdrobit, întinse cu
făcălețul (gyuhi), prăjituri uscate din făină de
orez cu zahăr (rakugan), prăjitură cu pâine,
produse de cofetărie congelate pe bază de
lactate, produse de cofetărie cu aromă de
ciocolată, produse de cofetărie cu aromă de
lemn dulce, produse de cofetărie cu aromă
de mentă (nemedicinale), produse de cofetărie
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cu aromă de praline, produse de cofetărie
cu crema spumă, produse de cofetărie cu
gheață, produse de cofetărie cu umpluturi lichide
de fructe, produse de cofetărie din ciocolată
conținând praline, produse de cofetărie din
ciocolată nemedicinală, produse de cofetărie din
nuci, produse de cofetărie din zahăr cu glazură
de ciocolată, produse de cofetărie dulci aromate,
produse de cofetărie în formă lichidă, produse
de cofetărie înghețate care conțin înghețată,
produse de cofetărie nemedicamentoase pentru
utilizare în timpul unei diete pe bază de
control al caloriilor, produse de cofetărie
nemedicamentoase, produse din zahăr, produse
de cofetărie nemedicinale, produse de cofetărie
nemedicinale care conțin ciocolată, produse
de cofetărie nemedicinale pe bază de făină,
produse de cofetărie nemedicinale pe bază de
făină, care conțin ciocolată, produse de cofetărie
nemedicinale pe bază de făină, care conțin
înlocuitor de ciocolată, produse de cofetărie
nemedicinale pe bază de făină, învelite cu
înlocuitor de ciocolată, produse de cofetărie
nemedicinale pe bază de făină, învelite în
ciocolată, produse de cofetărie nemedicinale
pe bază de mentă, produse de cofetărie
nemedicinale sub formă de jeleu, produse de
cofetărie pe bază de portocale, produse de
cofetărie pe bază de produse lactate, produse
de cofetărie învelite în ciocolată, produse
de cofetărie înghețate, produse de patiserie,
prăjituri, tarte și biscuiți (prăjiturele), produse de
cofetărie umplute cu alcool, produse de cofetărie
umplute cu vin, produse de cofetărie și înghețate,
produse de patiserie din făină de cartofi, produse
pe bază de ciocolată, rahat turcesc, rahat turcesc
acoperit cu ciocolată, trufe cu rom (produse
de cofetărie), rulouri cu scorțișoară, sopapillas
(produse de patiserie, prăjite), sopapillas (pâine
prăjită), sosuri de ciocolată, specialități de
patiserie, spume, spume de ciocolată, spume
de desert (dulciuri), sufleuri ca desert, tablete
(dulciuri), taiyaki (prăjituri japoneze în formă
de pește cu diverse umpluturi), tiramisu, trufe
(produse de cofetărie), trufe de ciocolată, turte
indiene, vafe cu glazură de ciocolată, vafe, gofre,
vată de zahăr, vla (cremă englezească custard),
biluțe de brânză (snackuri), biscuiți crackers cu
aromă de legume, biscuiți crocanți condimentați,
biscuiți crocanți din cereale, biscuiți cu aromă
de brânză, biscuiți cu aromă de carne, biscuiți
cu aromă de plante, biscuiți cu ceapă, biscuiți
de orez, biscuiți din orez (senbei), biscuiți din
orez în formă de granule (arare), biscuiți sărați
din orez, biscuiți umpluți cu brânză, blat de
pizza, blaturi de pizza, blaturi de pizza coapte
în prealabil, blaturi de pizza congelate, boabe

de porumb prăjite, brioșe, bulete de brânză
expandate (snacksuri de porumb), bulete din
orez, burritos (mâncare mexicană), chalupa (fel
de mâncare mexicană), chifle cu gem de fasole,
chifle fierte în aburi umplute cu carne tocată
(nikumanjuh), chifle umplute, chifle înăbușite
umplute cu pastă de fasole roșie, chimichanga,
chipsuri de creveți, chipsuri de orez, clătite,
chipsuri de porumb, chipsuri de porumb cu gust
de alge, chipsuri de porumb cu gust de legume,
chipsuri din aluat wonton, chipsuri din cereale,
chipsuri integrale de grâu, chipsuri pe bază
de cereale, chipsuri taco, chipsuri tortilla, chow
mein (mâncare de tăiței cu specific chinezesc),
clătite congelate, clătite cu ceapă verde (pajeon),
floricele de porumb învelite în caramel, cu alune,
floricele de porumb, floricele cu caramel, feluri
de mâncare în special pe bază de orez, fajitas
(fel de mâncare mexicană), enchilada (mâncare
gătită cu specific mexican), empanada, crusta
de pizza, crenvurști calzi și ketchup în chifle
deschise, covrigei moi, covrigei, colțunași tipici
bucătăriei asiatice (somosa), clătite sărate,
clătite kimchi (kimchijeon), clătite din fasole
mung (bindaetteok), găluști chinezești gătite în
abur (shumai, gătite), găluște din orez garnisite
cu pastă de fasole dulce (ankoro), găluște de
orez, galuște chinezești umplute (gyoza, gătite),
găluște de creveți, fulgi pita, fulgi de orez, fulgi
de cereale uscate, frigănele, friganele congelate,
floricele glasate cu zahăr, floricele de porumb
preparate, floricele de porumb pentru preparare
la cuptorul cu microunde, floricele de porumb
învelite în caramel, găluști de orez acoperite
cu pudră de fasole (injeolmi), gustări rapide
preparate cu grâu, gustări preparate conținând
în principal cereale expandate, gustări pe bază
de orez, gustări pe bază de multicereale, gustări
pe bază de grâu, gustări pe bază de cereale,
gustări din tortilla, gustări din porumb expandat
cu gust de brânză, gustări din porumb, gustări
care constau în principal din pâine, gustări
alimentare fabricate din porumb sub formă
expandată, gustări alimentare din porumb sub
formă de inele, gustări alimentare cu cereale
cu gust de brânză, gimbap (fel de mâncare
coreean pe bază de orez), înveliș pentru
sandvișuri, hot dog (sandvișuri), hamburgeri
în pâine, hamburgeri introduși în franzelă,
hamburgeri introduși în chifle, hamburgeri fiind
gătiți și introduși în chifle, hamburgeri cu brânză,
hamburgeri (sandvișuri), gustări sărate pe bază
de porumb, gustări sărate pe bază de cereale,
gustări sărate gata de mâncat, preparate din
griș de porumb format prin extruziune, gustări
rapide preparate din porumb, gustări rapide
preparate din musli, gustări rapide preparate
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din grâu integral, gustări rapide preparate din
grâu, mâncăruri pe bază de orez, mâncăruri
liofilizate în care pastele sunt ingredientul
principal, mâncăruri liofilizate în care orezul este
ingredientul principal, mâncăruri gătite, uscate și
lichide, în principal pe bază de orez, mâncăruri
gata preparate, deshidratate sau lichide, mai
ales pe bază de paste, mâncăruri criodesicate
în care pastele sunt ingredientul principal,
mâncăruri congelate constând în principal din
paste, mâncăruri congelate constând în principal
din orez, mâncăruri care includ paste, mâncăruri
alcătuite în principal din paste, macaroane cu
brânză, lipii cu pui, lasagna, jiaozi (găluști
umplute), jeleu de hrișcă (memilmuk), orez
glutinos învelit în frunze de bambus (zongzi),
orez amestecat cu legume și carne de vită
(bibimbap), orez dulce cu nuci și jujubă, denumit
și măslin dobrogean, (yaksik), okonomiyaki
(clătite sărate japoneze), nachos (mâncare
tradițională mexicană), mâncăruri uscate prin
înghețare în care orezul este ingredientul
principal, mâncăruri preparate în special pe bază
de paste, mâncăruri preparate sub formă de
pizza, mâncăruri preparate pentru copii mici pe
bază de tăieței, mâncăruri preparate pe bază
de tăieței, pentru copii mici, mâncăruri preparate
pe bază de paste, mâncăruri preparate pe bază
de orez, mâncăruri preparate care conțin (în
principal) orez, mâncăruri pregătite pe bază de
orez, mâncăruri preambalate care constau în
principal în orez, dar și cu carne, pește sau
legume, pătrățele cu ovăz, pâine cu umplutură,
pizza împăturită (calzone), pizza refrigerată,
pizza proaspătă, pizza preparată, pizza fără
gluten, pizza conservată, pizza congelată, pizza
(preparată), pizza, pateuri cu cârnați, paste
făinoase umplute, orez preparat învelit în alge
marine, paella, plăcintă cu carne, plăcinte dulci
sau sărate, plăcinte cu vânat, plăcinte cu
ouă, plăcinte cu pește, plăcinte cu legume,
plăcinte cu carne tocată, plăcinte cu carne de
pui, plăcinte cu carne de porc, plăcinte cu
carne de pasăre sau de vânat, plăcinte cu
carne de pasăre, plăcinte cu carne (preparate),
plăcinte cu carne, plăcinte, pizze negătite,
prăjitură de orez tradițională coreană (injeolmi),
prăjituri din orez cleios (chapsalttock), prăjituri
din mei, prânzuri la cutie constând din orez, cu
carne, pește sau legume adăugate, produse de
patiserie conținând legume și pește, produse de
patiserie congelate umplute cu carne și legume,
produse de patiserie congelate cu umplutură
de legume, produse de patiserie aromate,
produse alimentare preparate sub formă de
sosuri, porumb prăjit, porumb fript, porumb
procesat pentru floricele, popcorn aromat,

plăcinte proaspete, plăcinte gătite, quesadilla
(preparat culinar mexican), pufuleți de brânză,
produse snacks preparate pe bază de porumb,
produse pentru gustări preparate din pesmet,
produse pentru gustări preparate din făină
de soia, produse pentru gustări preparate din
făină de orez, produse pentru gustări preparate
din făină de porumb, produse pentru gustări
preparate din făină de cereale, produse pentru
gustări preparate din făină de cartofi, produse
pentru gustări preparate din amidon de porumb,
produse pentru gustări conținând în principal
cereale, produse din patiserie congelate umplute
cu carne, produse de patiserie din legume și
carne, produse de patiserie din foitaj care conțin
șuncă, produse de patiserie conținând legume
și carne de pasăre, salată de orez, salată de
macaroane, salate de paste, rulouri umplute,
rulouri de pâine umplute, rulouri de primăvară,
rulouri de alge marine deshidratate (gimbap),
rulouri cu ou, rulouri cu cârnați proaspeți, rizoto,
ravioli (preparate), ravioli, ramen (fel de mâncare
japonez pe bază de tăiței), quiche (tarte sărate),
quiche (preparat culinar franțuzesc), sendvișuri
cu carne de curcan, sanvisuri continand carne
de pui, sandvișuri încălzite la grill, sandvișuri
cu pește, sandvișuri cu crenvurști, sandvișuri cu
carne de pui, sandvișuri cu carne, sandvișuri
care conțin salată, sandvișuri care conțin pește,
sandvișuri care conțin hamburgeri, sandvișuri
care conțin file de pește, sandvișuri care conțin
carne de vită tocată, sandvișuri, sandviș din
brânză topită și șuncă, sandviș din brânză
topită, tăiței ramen, tăiței prăjiți cu legume
(japchae), tăiței chow mein (mâncăruri pe bază
de tăieței), tortillas, terci de dovleac (hobak-juk),
tartă de orez, taco, tabbouleh (salată libaneză),
sushi, spirale din porumb, spaghetti și chiftele,
spaghete cu sos de roșii la conservă, snacksuri
din grâu extrudat, snacksuri răsucite cu gust
de brânză, snack-uri preparate din făină de
cartofi, turte de mălai fierte într-un înveliș de
frunze, turte de orez sote (topokki), turte din
orez, turte din orez învelite în ciocolată, vafe
congelate, won ton, wonton, sare, mirodenii,
arome și condimente, semințe procesate,
amidon și produsele acestora, preparate coapte
și drojdie, zahăr, îndulcitori naturali, glazuri dulci
și umpluturi, produse apicole respectiv miere de
albine.
43. Cazare temporară, pensiuni pentru animale,
servicii de informare, de consiliere și de
rezervare în legătură cu cazarea temporară,
servicii de informare, de consiliere și de
rezervare în legătură cu furnizarea de alimente
și băuturi, închiriere de mobilier, lenjerie de
masă, servicii de masă, și echipamente pentru
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servirea de mâncare și băutură, furnizare de
cazare temporară, servicii de cazare temporară,
asigurarea de hrană și băuturi.

───────

(210) M 2022 00846
(151) 04/02/2022
(732) SC SOUND S SRL, SOS.

GHEORGHE IONESCU SISESTI
NR. 225B, DEMISOL, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) SC ROMPATENT DESIGN SRL, STR.
TEPES VODA NR. 130, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, 021527, ROMANIA

(540)

EQ.VAPE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.01.01

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

34. Țigarete electronice, arome, altele decât
uleiurile esențiale, pentru utilizare în țigări
electronice, arome chimice sub formă lichidă
folosite pentru a reîncărca cartușele de tigări
electronice, atomizoare pentru țigări electronice,
cartomizoare pentru țigări electronice, cartuşe
înlocuibile pentru țigări electronice, cartușe cu
reîncărcare pentru țigările electronice, cartușe
pentru țigări electronice, cartușe vândute pline
cu arome chimice sub formă lichidă pentru
țigările electronice, dispozitive electronice de
inhalare de nicotină, dispozitive electronice
pentru inhalarea de aerosoli cu nicotină,
inhalatoare folosite ca alternativă la țigările
tradiționale, lichid pentru țigarete electronice (e-
lichid), compus din glicerină vegetală, lichid
pentru țigarete electronice (e-lichid), compus din
propilen glicol, lichid pentru țigări electronice

(lichid electronic) compus din arome sub formă
lichidă pentru reumplerea cartușelor de țigări
electronice, seturi pentru fumători de țigări
electronice, soluții de nicotina lichidă pentru
utilizare în țigări electronice, soluții lichide pentru
utilizare în țigări electronice, substanțe pentru
a fi inhalate cu ajutorul narghilelelor, în special
arome, trabucuri electronice, vaporizatoare orale
pentru fumători, vaporizatoare pentru țigarete
fără fum, vaporizatoare personale și țigarete
electronice, și arome și soluții pentru acestea,
aerosoli inhalabili și substanțe-suport pentru
aceștia pentru a fi utilizate în narghilele.

───────

(210) M 2022 00848
(151) 04/02/2022
(732) CALIN GABRIEL COSTEA, STR.

CĂLIMANESTI NR.7, BL.29,
AP.28, JUD. ARAD, ARAD, ARAD,
ROMANIA

(740) ARIANA AGENTIE DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA, CALEA ARADULUI
NR. 33, ET.1, AP.7, JUD. TIMIȘ,
TIMIȘOARA, 300629, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

F.C. UTA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Produse de imprimerie, cadre de cules
(imprimerie), materiale imprimate, premii
imprimate, embleme imprimate, papetarie
imprimată, formulare (imprimate), fotografii
imprimate, cartonașe imprimate, diplome
imprimate, material promoțional imprimat,
reproduceri artistice imprimate, cartonașe de
rețete imprimate, cartonașe cu vocabular,
imprimate, echipament pentru imprimare și
legare, imprimante de mână pentru etichete
(articole de birou), materiale imprimate care
reprezintă valoare monetară sau în scopuri
financiare, publicații imprimate, ansambluri de
imprimare portabile (articole de birou), riboane
pentru imprimante matriciale, imprimeuri pe
pânze, orare imprimate, publicații periodice
anuale în domeniul fotbalului.
32. Bere, bere blondă, bere brună, bere
și bere fără alcool, bere de grâu, IPA
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(bere blondă indiană), beri aromatizate, beri
artizanale, bere neagră englezească (porter),
extracte din hamei pentru fabricarea berii,
apă minerală, apă minerală aromatizată, apă
minerală carbogazoasă, apă minerală (care
nu este pentru uz medicinal), apă tonică,
apă plată, apă (băuturi), apă potabilă, apă
carbogazoasă, apă îmbuteliată, apă seltzer,
apă cu arome, apă gazoasă (sifon), apă de
masă, apă de izvor, apă gazoasă (carbonatată),
sucuri, sucuri carbogazoase, băuturi răcoritoare
necarbogazoase, băuturi răcoritoare cu aromă
de cafea, băuturi răcoritoare pe bază de fructe cu
aromă de ceai, cola (băuturi răcoritoare), băuturi
răcoritoare cu aromă de fructe.
35. Publicitate televizată, publicitate radiofonică,
promovarea afacerii (publicitate), publicitate prin
bannere, publicitate și marketing, servicii de
publicitate, publicitate și reclamă, publicitate,
inclusiv publicitatea online în rețele informatice,
consultanță privind publicitatea, gestiunea
afacerilor de comerț cu amănuntul pentru terți,
administrarea afacerilor magazinelor de comerț
cu amănuntul, furnizare de informații în materie
de comerț, servicii de management de afaceri
pentru fotbaliști, promovare de competiții și
evenimente sportive, promovare de produse
și servicii prin sponsorizarea evenimentelor
sportive, promovarea produselor și serviciilor
altor persoane prin posibilitatea sponsorilor de
a-și asocia produsele și serviciile cu competiții
sportive, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la articole sportive, servicii de vânzare
cu ridicata referitoare la articole sportive, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente sportive, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu echipamente sportive,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
articole sportive, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu articole sportive, managementul
afacerilor sportivilor, administrare a afacerilor
pentru sportivi profesioniști, management de
afaceri cu privire la cluburi sportive.

───────

(210) M 2022 00849
(151) 04/02/2022
(732) COFFEENATIV ROASTERY S.R.L.,

STR. LANULUI NR 4, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, 023057, ROMANIA

(740) CABINET M. OPROIU SRL, STR.
POPA SAVU NR. 42, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

COFFEENATIV Roastery
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
7. Râşniţe de cafea, altele decât cele acţionate
manual, automate pentru vânzarea de cafea.
11. Prăjitoare de cafea, filtre de cafea,
electrice, maşini de cafea, electrice, capsule
de cafea, goale, pentru aparate electrice de
cafea, filtre pentru apa potabilă, ceainice,
electrice, maşini de făcut îngheţată, maşini
şi aparate de făcut gheaţă, distribuitoare
electrice de băuturi, maşini de făcut pâine,
maşini de copt pâine, aparate pentru răcirea
băuturilor, cuptoare pentru brutărie, instalaţii
şi echipamente de răcire, aparate de gătit
la aburi, electrice, congelatoare, maşini de
gătit (cuptoare), prăjitoare de malţ, aparate de
gătit multifuncţionale, pasteurizatoare, dulapuri
frigorifice, maşini şi aparate de refrigerare, vitrine
frigorifice, frigidere, prăjitoare, vitrine pentru
depozitarea vinurilor, electrice, aparate electrice
pentru fabricarea iaurtului, dezumidificatoare.
16. Filtre din hârtie pentru cafea.
21. Râşniţe de cafea, acţionate manual, servicii
de cafea (veselă), filtre de cafea, neelectrice,
cafetiere de aragaz, neelectrice, căni pentru
cafetiere, neelectrice, veseala, tacamuri si
ustensile de bucatarie, căni de cafea şi ceai,
pahare din plastic sau hârtie, căni cu pereţi
dubli, pahare pentru cafea şi ceai, servicii de
ceai (veselă), seturi pentru zahăr şi produse
de adăugat la băuturi (veselă), tăvi (platouri
de servit), infuzoare de ceai si cafea, ceainice
(neelectrice), cutii/recipiente pentru cafea şi
pentru ceai (articole de masă), termosuri,
capace, strecurătoare si strecuratoare de ceai.
30. Cafea, cafea boabe, cafea măcinată, cafea
solubilă, cafea fără cofeină, băuturi din cafea,
ciocolată, cacao şi ceai cu lapte, amestecuri
pe bază de cafea naturală şi/sau înlocuitori de
cafea (cicoare, orz şi alte cereale), cafea cu
arome, ceai, ceai cu gheaţă, cafea cu gheata,
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cacao şi cafea artificială, bauturi nealcoolice
pe baza de cafea, ceai, cacao si ciocolata,
preparate nealcoolice gata de băut, preparate
pe baza cafea, ceai, cacao și ciocolată, praf
de cafea în capsule, ceai în capsule, pudră de
cacao în capsule, pulberi de băuturi pe bază
de cafea, cacao sau ceai în capsule, infuzii, nu
cele medicale, extracte si esente din cafea si
ceai, altele decât uleiurile esențiale, orez, paste
şi tăiţei, tapioca şi sago, făină şi preparate din
cereale, pâine, produse de brutărie, patiserie şi
produse de cofetărie, gustări pe bază de cereale,
brioşe, biscuiţi, dulciuri, granola, preparate pe
bază de cereale dulci şi sărate, ciocolată,
ı̂ngheţată, sorbeturi şi alte produse similare
sub formă de ı̂nghețată, comestibile, zahăr şi
îndulcitori, înlocuitori ai zahărului, sirop de arţar,
sirop de agave, miere, melasă, drojdie, praf
de copt, sare, condimente, mirodenii, ierburi
conservate, oţet, sosuri şi alte condimente,
gheaţă (apă ı̂ngheţată).
32. Bere, băuturi non-alcoolice, ape minerale
şi gazoase şi alte băuturi nealcoolice, băuturi
din fructe şi sucuri de fructe, siropuri şi
alte preparate non-alcoolice pentru fabricarea
băuturilor, amestecuri nealcoolice folosite pentru
fabricarea băuturilor.
35. Servicii de comerţ/vânzare cu amănuntul
pentru râşniţe de cafea, altele decât cele
acţionate manual, automate de cafea, prăjitoare
de cafea, filtre de cafea, electrice, maşini de
cafea, electrice, capsule de cafea, goale, pentru
aparate electrice de cafea, filtre pentru apa
potabilă, ceainice, electrice, maşini de făcut
îngheţată, maşini şi aparate de făcut gheaţă,
distribuitoare electrice de băuturi, maşini de făcut
pâine, maşini de copt pâine, aparate pentru
răcirea băuturilor, cuptoare pentru brutărie,
instalaţii şi echipamente de răcire, aparate de
gătit la aburi, electrice, congelatoare, maşini de
gătit (cuptoare), prăjitoare de malţ, aparate de
gătit multifuncţionale, pasteurizatoare, dulapuri
frigorifice, maşini şi aparate de refrigerare, vitrine
frigorifice, frigidere, prăjitoare, vitrine pentru
depozitarea vinurilor, electrice, aparate electrice
pentru fabricarea iaurtului, dezumidificatoare,
filtre din hârtie pentru cafea, râşniţe de cafea,
acţionate manual, servicii de cafea, filtre
de cafea, neelectrice, cafetiere de aragaz,
neelectrice, căni pentru cafetiere, neelectrice,
veseala, tacamuri si ustensile de bucatarie,
căni de cafea şi ceai, pahare din plastic sau
hârtie, căni cu pereţi dubli, pahare pentru
cafea şi ceai, servicii de ceai (veselă), seturi
pentru zahăr şi produse de adăugat la băuturi,
tăvi (platouri de servit), infuzoare de ceai
si cafea, ceainice (neelectrice), cutii/recipiente

pentru cafea şi pentru ceai (articole de masă),
termosuri, capace, cafea, cafea boabe, cafea
măcinată, cafea solubilă, cafea fără cofeină,
băuturi din cafea, ciocolată, cacao şi ceai cu
lapte, amestecuri pe bază de cafea naturală
şi/sau înlocuitori de cafea (cicoare, orz şi alte
cereale), cafea cu arome, ceai, ceai cu gheaţă,
cafea cu gheata, cacao şi cafea artificială,
bauturi nealcoolice pe baza de cafea, ceai,
cacao si ciocolata, preparate nealcoolice gata
de băut, preparate pe baza cafea, ceai, cacao
și ciocolată, praf de cafea în capsule, ceai în
capsule, pudră de cacao în capsule, pulberi
de băuturi pe bază de cafea, cacao sau ceai
în capsule, infuzii, extracte si esente din cafea
si ceai, orez, paste şi tăiţei, tapioca şi sago,
făină şi preparate din cereale, pâine, produse
de brutărie, patiserie şi produse de cofetărie,
gustări pe bază de cereale, brioşe, biscuiţi,
dulciuri, granola, preparate pe bază de cereale
dulci şi sărate, ciocolată, ı̂ngheţată, sorbeturi şi
alte produse similare sub formă de ı̂nghețată,
comestibile, zahăr şi îndulcitori, înlocuitori ai
zahărului, sirop de arţar, sirop de agave, miere,
melasă, drojdie, praf de copt, sare, condimente,
mirodenii, ierburi conservate, oţet, sosuri şi
alte condimente, gheaţă (apă ı̂ngheţată), bere,
băuturi non-alcoolice, ape minerale şi gazoase
şi alte băuturi nealcoolice, băuturi din fructe
şi sucuri de fructe, siropuri şi alte preparate
non-alcoolice pentru fabricarea băuturilor,
amestecuri nealcoolice folosite pentru fabricarea
băuturilor, asistenţă ı̂n managementul afacerilor,
ı̂ntrebări privind afacerile, auditul afacerilor,
consultanţă ı̂n organizarea şi managementul
afacerilor, consultanţă ı̂n managementul
afacerilor, servicii specializate privind eficienţa
afacerilor, evaluări ale afacerilor, investigaţii
privind afacerile, consultanţă ı̂n organizarea
afacerilor, cercetări privind afacerile, servicii
de consiliere privind managementul afacerilor,
consultanţă profesională ı̂n afaceri, oferirea de
informaţii ı̂n domeniul afacerilor, managementul
afacerilor hoteliere, furnizarea de informaţii
de afaceri prin intermediul unui site web,
demonstraţii cu produse, servicii de externalizare
(asistenţă de afaceri), servicii de agenție
de import-export, servicii ce pot fi furnizate
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzarea
de produse, al cataloagelor cu comandă
prin poştă sau prin mijloace electronice, de
exemplu prin intermediul site-urilor web sau
al emisiunilor de tip teleshopping, servicii de
intermediere comercială, publicitate, servicii de
informatii privind marketingul, cercetare de
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marketing, marketing, consultanta in domeniul
managementul personalului, recrutarea de
personal, servicii de achizitie pentru terti, relatii
publice, servicii de telemarketing, publicitate prin
televiziune, publicitate prin internet, inchirierea
automatelor pentru vanzarea de produse.
43. Servicii oferite de cafenele, servicii de
furnizare alimente și băuturi, cazare temporară,
servicii de catering care constau în furnizarea de
produse alimentare şi băuturi, servicii de bufet,
servicii de bar, servicii de restaurant, servicii
de restaurant cu autoservire, servicii de bufet
pentru gustări (snack-bar), închirierea aparatelor
de gătit, servicii de bucătari personali.

───────

(210) M 2022 00854
(151) 04/02/2022
(732) IOANA-MARIA MOLDOVAN, PȚA.

PETRU RAREȘ NR. 19, JUD.
BISTRIȚA NĂSĂUD, BISTRIŢA,
BISTRIȚA NĂSĂUD, ROMANIA

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

(540)

BISTRICIOR rafinament

(531) Clasificare Viena:
03.07.04; 27.05.01; 27.05.24; 26.01.05;
26.01.15; 29.01.02; 29.01.03; 29.01.06;
29.01.07; 29.01.08

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

29. Mezeluri, carne si produse din carne,
extracte de carne, specialităţi şi preparate pe
bază de carne, carne de pasare, manzat, porc,
vânat, peste, bacon, burtă de vită, ficat si
pipote, frigarui de carne, cabanosi, caltaboși
(cârnați), cârnați afumati, butifarra, chorizo,
conservati, cruzi, uscati la aer, salam, sunca,
tobă, jambon, jumări de porc, pastrama, pate
de ficat, măduvă de animale, de uz alimentar,
chiftele de hamburger negătite, chiftele din
carne, cârnați vegetali, carne conservată si
congelata, alimente gătite, constând în totalitate
sau în cea mai mare parte din carne, grăsimi
animale de uz alimentar, untură, șorici de porc,
slănină de porc (burtă) la grătar, intestine pentru
cârnați și imitații ale acestora, carne gătită,
la borcan sau conserva, fripturi, hamburgeri,
concentrate pentru supă, conserve cu legume
sau fructe, mezeluri vegetariene.

───────

(210) M 2022 00856
(151) 04/02/2022
(732) SC CAPITAL DISTRICT SRL,

STRADA DAMBOVICIOAREI, 6-8,
SCARA B, ET. 2, AP.101, SECTOR
2, BUCURESTI, 023823, ROMANIA

(540)

Nutriety
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Alimente și substanțe dietetice adaptate
pentru uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluși, suplimente alimentare pentru oameni
și animale.

───────

(591) Culori revendicate: verde (Pantone 
2424C, Pantone 2287 C), negru 
(Pantone 6 C), roșu (Pantone 484 
C), galben(Pantone 601 C, Pantone 
7413 C)
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FICUSULUI, NR. 44A, ET. 4A,
ZONA 2, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

antena viitorul este azi

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 26.04.02

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

(591) Culori revendicate: rosu (Pantone
2347C), gri, alb

(210) M 2022 00863
(151) 04/02/2022
(732) ANTENA TV GROUP, BD.

de calculator înregistrate, aplicații software de
calculator, descărcabile.
16. Albume, regulamente, reprezentări grafice
(tipărituri), insigne de hârtie, atlase, bannere din
hârtie, cataloage, fluturași publicitari, fluturași
informativi, reviste (publicații periodice), buletine
informative (tipărituri), ziare, broșuri, fotografii,
buletine (materiale tipărite), buletine de știri
(materiale tipărite).
35. Închirieri de spațiu publicitar, publicare
de texte publicitare, intermediere publicitară,
publicare de materiale publicitare, difuzarea
de materiale publicitare, închiriere de spații
publicitare, furnizare de spații publicitare,
redactare de texte publicitare, difuzare de
anunțuri publicitare, producție de clipuri
publicitare, realizare de materiale publicitare,
furnizare de servicii publicitare, concepere
de logouri publicitare, producție de material
publicitar vizual, închiriere de spațiu publicitar
online, închirieri de spațiu publicitar pe internet,
prezentare de produse în scop publicitar,
difuzare de materiale publicitare pentru terți,
servicii de difuzare de materiale publicitare,
publicare de materiale și texte publicitare,
difuzare de anunțuri publicitare prin internet,
servicii de redactie in scopuri publicitare,
indexare web în scop comercial sau publicitar,
difuzarea de anunțuri publicitare și anunțuri
comerciale, realizare de înregistrări video în
scopuri publicitare, producție de înregistrări
video în scopuri publicitare, închiriere de
panouri de afișare (panouri publicitare), servicii
publicitare de tip "pay per click", închiriere
de timp publicitar în mijloacele de comunicare,
afișare de anunțuri publicitare pentru pentru terți,
furnizare și închiriere de spațiu publicitar pe
internet, difuzare de materiale de reclamă, de
marketing și publicitare, difuzare de anunțuri
publicitare prin rețele de comunicații online,
organizare de târguri și expoziții în scopuri
comerciale și publicitare, publicitate radio și
de televiziune, abonament la un canal de
televiziune, servicii de publicitate oferite de o
agenție specializată în publicitate prin radio și
televiziune, producție și distribuție de reclame la
radio și la televiziune, închiriere spațiu publicitar,
închirierea minutelor publicitare și a presei,
servicii publicitare și de promovare, publicare
de materiale publicitare online, difuzare de
materiale publicitare online, închiriere de panouri
publicitare digitale, servicii de editare de texte
publicitare, distribuire de mostre în scopuri
publicitare, realizare de anunțuri publicitare
pentru terți, producție de clipuri publicitare pentru
radio, organizare și realizare de evenimente
publicitare, difuzare de materiale publicitare și

9. Broșuri electronice descărcabile, buletine
informative descărcabile, clipuri care conțin
înregistrări muzicale descărcabile, clipuri
video preînregistrate, film cinematografic
preînregistrat, filme cinematografice, filme
cinematografice expuse, filme descărcabile,
filme expuse, filme video descărcabile,
fișiere cu imagini descărcabile, fișiere
digitale (podcast) descărcabile, grafică digitală
(software descărcabil), informații cu privire
la jocuri și jocuri de noroc descărcabile,
înregistrări audio descărcabile, înregistrări
multimedia descărcabile, înregistrări muzicale
audio care pot fi descărcate, înregistrări
video, descărcabile, cu muzică, înregistrări
video descărcabile, materiale video muzicale
pre-înregistrate, fișiere media descărcabile,
podcast-uri descărcabile, publicații electronice
înregistrate pe suport computerizat, transmisii
video descărcabile, videoclipuri din filme
pre-înregistrate, programe de calculatoare
(software descărcabil), platforme de software
de calculator, platforme de software de
calculator înregistrat sau descărcabil, programe
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promoționale, servicii de anunțuri în scopuri
publicitare, producție de înregistrări audio în
scopuri publicitare, închiriere de spațiu publicitar
pe site-uri web, organizare de expoziții în
scopuri comerciale sau publicitare, compilare de
anunțuri publicitare pentru utilizare pe internet,
organizare de târguri în scopuri comerciale
sau publicitare, creare de texte publicitare
și în scop promoțional, punere la dispoziție
și închiriere de spații publicitare, pregătire
și prezentare de reclame audiovizuale în
scopuri publicitare, prezentare de produse și
servicii (în scopuri promoționale/publicitare),
furnizarea de spațiu publicitar în publicații
periodice, ziare și reviste, servicii publicitare
pentru crearea identității de brand pentru alte
persoane, compilare de anunțuri publicitare
pentru utilizarea pe pagini web de internet,
închiriere de orice tip de materiale publicitare
sau de prezentare comercială, servicii publicitare
cu privire la crearea identității corporative și de
brand, difuzare de materiale publicitare pentru
terți, printr-o rețea de comunicații on-line pe
internet, producție de reclame radio, productie
de publicitate televizata si radiofonica, publicitate
și reclamă prin intermediul televiziunii, radioului,
poștei, servicii de publicitate furnizate de o
agenție de publicitate la radio și la televizor,
publicitate și marketing, informații de marketing,
marketing pe internet, studii de marketing,
campanii de marketing, servicii de marketing,
marketing de produse, marketing direct,
marketing digital, consultanță în marketing
comercial, servicii de publicitate și marketing,
servicii de publicitate și marketing online,
servicii de marketing în domeniul restaurantelor,
cercetarea de piață și studii de marketing,
servicii de marketing promoțional folosind
mijloace audiovizuale, promovare, publicitate și
marketing pentru pagini web online, servicii
de marketing furnizate prin intermediul rețelelor
digitale, servicii de relaţii media, abonament
la un pachet media de informații, sondaje de
opinie, servicii de telemarketing, producție de
emisiuni de teleshopping, producție de programe
de teleshopping, publicitate online, publicitate
radiofonică, publicitate televizată, publicitate și
reclamă.
38. Difuzarea la radio și televiziune, difuzare de
filme prin televiziune, difuzare de programe de
televiziune, difuzare de programe prin internet,
difuzare de programe prin satelit, servicii de
difuzare prin cablu, difuzare de programe prin
radio, difuzare de televiziune prin satelit, difuzare
prin satelit și cablu, difuzare de informații prin
intermediul televiziunii, servicii de difuzare pe
pagini web, difuzare de programe de televiziune

prin cablu, difuzare radiofonică de informații
și alte programe, difuzare de programe radio
și de televiziune, difuzare de programe video
și audio prin internet, difuzare de programe
de teleshopping prin intermediul televiziunii,
difuzare de material audio și video pe internet,
servicii de difuzare referitoare la televiziunea
prin protocol de internet (iptv), difuzare de
programe de radio și televiziune, inclusiv prin
rețele de cablu, servicii de transmisie de
programe de televiziune în sistem pay-per-view,
transmisie de podcasturi, transmisie de informații
online, furnizarea de forumuri online, furnizarea
accesului la conținut multimedia online, furnizare
de camere de chat online pentru rețelele sociale.
41. Divertisment televizat, divertisment
radiofonic, servicii de divertisment, divertisment
pe internet, divertisment on-line, divertisment
muzical, divertisment, organizare de
divertisment muzical, organizarea concursurilor
de divertisment, divertisment de radio și
televiziune, educație, divertisment și sport,
activități sportive, producție de evenimente
sportive, furnizare de publicații electronice,
furnizare de publicații on-line, furnizare de
publicații electronice online, nedescărcabile,
servicii de videotecă, proiecție de filme
video, producție de filme video, producție
de înregistrări audio și video pe suporturi
audio și video, producție audio și video și
fotografie, servicii de editare audio și video,
publicare de texte, publicare online de ziare
electronice, producție de televiziune, montaj
de programe de televiziune, prezentare de
programe de televiziune, producție de filme
pentru televiziune, seriale de televiziune prin
satelit, producție de spectacole de televiziune,
producție de emisiuni de televiziune, producție
de programe de televiziune, producție de
programe educative de televiziune, producții
de film, televiziune și radio, producere de
emisiuni-concurs pentru televiziune, producție
de programe radiofonice și de televiziune,
producție de programe de divertisment pentru
televiziune, închirirere de ehipament de iluminat
pentru televiziune, servicii de producție de
programe de televiziune, furnizare de filme
și de programe de televiziune nedescărcabile
pe canale de televiziune cu plată, servicii de
programe de știri pentru radio sau televiziune,
producție de înregistrări audiovizuale, producție
de programe tv, producție de spectacole de
divertisment cu dansatori, concursuri televizate,
audiție pentru concursuri televizate de talente,
organizarea de concursuri în domeniul educație
sau divertisment, servicii de reporteri de știri,
furnizare de programe televizate de știri,
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divertisment de natura emisiunilor de știri
televizate.
42. Programare de software pentru publicitate
online, proiectare de software pentru
calculatoare, analiza sistemelor informatice,
găzduirea site-urilor (site-uri web), platforma
ca serviciu (paas), controlul calităţii, cercetarea
şi dezvoltarea de produse noi pentru terţi,
furnizarea de motoare de căutare pentru internet,
găzduire de servere, găzduire de conținut digital,
software ca serviciu (saas).

───────

(210) M 2022 00867
(151) 04/02/2022
(732) ARES CONSTRUCT IASI S.R.L.,

STR. MIRCEA CEL BĂTRÂN NR.
11, BL. V6, ET. 3, AP. 2, JUDETUL
IASI, IAŞI, IAȘI, ROMANIA

(740) PROTECTMARK SRL, STR. ŢUŢEA
PETRE NR. 5, BL. 909, TR. 1, ET. 3,
AP. 11, CAM. 3, JUDETUL IASI, IAŞI,
700730, IAȘI, ROMANIA

(540)

ARES RESIDENCE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Administrarea programelor de fidelizare
a consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziţie, asistenţă administrativă
pentru a răspunde la cererile de ofertă, asistenţă
administrativă pentru a răspunde la cererile de
propuneri (rfp), publicitate, servicii de agenţie
de publicitate, închirierea spaţiului publicitar,
publicitate prin poştă, închirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, producţia
de clipuri publicitare, servicii de planificare
a programărilor (funcţii de birou), servicii de
reamintire a programărilor (funcţii de birou),
licitare, postarea de afişe publicitare, închirierea
panourilor de afişaj (panouri publicitare),
ţinerea evidenţei contabile, contabilitate,
asistenţă în managementul afacerilor, întrebări
privind afacerile, auditul afacerilor, consultanţă
în organizarea şi managementul afacerilor,
consultanţă în managementul afacerilor, servicii
specializate privind eficienţa afacerilor, evaluări
ale afacerilor, investigaţii privind afacerile,
consultanţă în organizarea afacerilor, cercetări
privind afacerile, servicii de consiliere

privind managementul afacerilor, consultanţă
profesională în afaceri, oferirea de informaţii
în domeniul afacerilor, managementul afacerilor,
managementul afacerilor cu privire la
furnizorii de servicii indepedente, servicii
privind managementul proiectelor de afaceri
pentru proiectele de construcţii, furnizarea
de informaţii de afaceri prin intermediul
unui site web, managementul afacerilor cu
privire la programele de rambursare pentru
terţi, servicii de intermediere afacerilor cu
privire la cu potrivirea potenţialilor investitori
privaţi cu antreprenorii care au nevoie de
finanţare, servicii de agenţie de informaţii
comerciale, asistenţă privind managementul
comercial sau industrial, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor şi serviciilor, administrare
comercială privind licenţierea bunurilor şi
serviciilor aparţinând terţilor, oferirea de
informaţii de contact comerciale şi de afaceri,
servicii de intermediere comercială, servicii de
informaţii competitive, compilarea de informaţii
în baze de date computerizate, compilarea
statisticilor, compilarea indexurilor de informaţii
pentru scopuri comerciale sau publicitare,
managementul computerizat al fişierelor,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
relaţiile publice, consultanţă privind strategiile
de comunicare în publicitate, analiza costurilor,
căutare de date în fişierele calculatorului pentru
terţi, demonstraţii cu produse, dezvoltarea
de concepte publicitare, publicitate directă
prin poştă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eşantioane, întocmirea extraselor
de cont, prognoze economice, audit financiar,
servicii de registru de cadouri, servicii de agenţie
de import-export, managementul interimar al
afacerii, facturare, servicii de aşezare în pagină
pentru scopuri publicitare, studii de marketing,
servicii de informaţii privind marketing-ul,
cercetare de marketing, marketing, servicii de
relaţii media, servicii de comunicaţii corporative,
închiriere de echipament de birou în spații
pentru co-working, servicii de lobby comercial,
machetare pentru promoţiile publicitare sau
de vânzări, negocierea şi încheierea de
tranzacţii comerciale pentru terţi, negocierea
contractelor de afaceri pentru terţi, servicii
de revizuire a articolelor din ziar, stabilirea
abonamentelor la ziar pentru terţi, închiriere
de echipamente şi maşini de birou, publicitate
online pe o reţea de calculatoare, furnizarea
unei pieţe comerciale online pentru cumpărătorii
şi vânzătorii de bunuri şi servicii, sondaje
de opinie, organizarea de expoziţii în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
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târguri, organizarea de spectacole de modă
în scopuri promoţionale, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistenţă
de afaceri), publicitate cu plata per click,
întocmirea ştatelor de plată, consultanţă
în domeniul managementului personalului,
recrutarea de personal, servicii de fotocopiere,
închirierea maşinilor de fotocopiere, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în
scopuri de comercializare cu amănuntul,
servicii de comparare a preţurilor, servicii de
achiziţie pentru terţi (achiziţionarea de bunuri
şi servicii pentru alte afaceri), promovarea
bunurilor şi serviciilor prin sponsorizarea
evenimentelor, relaţii publice, publicarea de texte
publicitare, închirierea de material publicitar,
publicitate radio, înregistrarea comunicărilor şi
datelor scrise, servicii administrative pentru
relocarea afacerilor, furnizarea de clasamente
ale utilizatorilor în scopuri comerciale sau
publicitare, profilarea consumatorilor în scopuri
comerciale sau de marketing, promovarea
vânzărilor pentru terţi, închirierea de standuri
de vânzare, scrierea de scenarii în scopuri
de publicitate, optimizare pe motoarele de
căutare pentru promovarea vânzărilor, servicii de
secretariat, aranjarea vitrinelor pentru magazine,
stenografiere, căutarea de sponsorizări,
stabilirea abonamentelor la serviciile de
telecomunicaţii, sistematizarea informaţiilor în
baze de date computerizate, marketing cu public
ţintă, pregătirea documentaţiei fiscale, servicii
de depunere a documentaţiei fiscale, servicii
de telemarketing, producerea de programe
de teleshopping, publicitate prin televiziune,
transcrierea comunicărilor (funcţii de birou),
dactilografiere, actualizarea materialelor de
publicitate, actualizarea şi menţinerea datelor în
bazele de date computerizate, actualizarea şi
menţinerea informaţiilor în registre, închirierea
automatelor pentru vânzarea de produse,
optimizarea traficului site-urilor web, indexare
web pentru scopuri comerciale sau publicitare,
procesarea cuvintelor, scrierea de texte
publicitare, scrierea de curriculum vitae pentru
terţi, scrierea de cv-uri pentru terţi, servicii de
comerţ, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online,
servicii de informare a consumatorilor, marketing
imobiliar, publicitate pentru imobile comerciale
sau rezidențiale, servicii de publicitate în
domeniul imobiliar, analiză de marketing în
domeniul imobiliar, vânzare prin licitație de
bunuri imobiliare, vânzare de bunuri imobiliare.
36. Subscrierea asigurărilor de accidente,
servicii ale birourilor de cazare (apartamente),

servicii actuariale, managementul
apartamentelor, închirierea apartamentelor,
garanţii pentru cauţiune, servicii bancare,
brokeraj, brokeraj pentru creditele de carbon,
servicii de lichidare a afacerilor, financiare,
investiţii de capital, strângerea de fonduri
caritabile, verificarea cecurilor, compensare,
financiară / case de compensare, financiară,
servicii de birou de credit, emiterea cardurilor
de credit, servicii de agenţie de colectare a
debitelor, servicii de consultanţă în ceea ce
priveşte debitele, depozite de valori, transferul
electronic de fonduri, schimb de bani, factoring,
închirierea fermelor, stabilirea finanţării pentru
proiectele de construcţii, servicii de brokeraj
vamal financiar, evaluare financiară (asigurări,
servicii bancare, imobiliare), management
financiar, analiză financiară, consultanţă
financiară, oferirea de informaţii financiare,
sponsorizare financiară, furnizarea de informaţii
financiare prin intermediul unui site web,
managementul financiar al plăţilor/rambursărilor
pentru terţi, evaluări financiare ca răspuns
la cererile de ofertă / evaluări financiare
ca răspuns la cererile de propuneri (rfp),
studii financiare, servicii financiare, subscrierea
asigurărilor de incediu, evaluare fiscală,
subscrierea asigurărilor de sănătate, finanţare
pentru achiziţia în rate / finanţare pentru
achiziţia prin închiriere, împrumuturi în rate,
brokeraj de asigurări, subscrierea asigurărilor,
consultanţă în asigurări, oferirea de informaţii
în domeniul asigurărilor, afaceri imobiliare,
transfer electronic de monede virtuale, evaluare
financiară a activelor de proprietate intelectuală,
elaborare de cotații pentru estimare de
costuri, multifinanțare, servicii de plăţi cu
portofel electronic, schimb financiar de monede
virtuale, investiţii în fonduri, evaluarea bijuteriilor,
împrumuturi în schimbul titlurilor de valoare,
subscrierea asigurărilor de viaţă, împrumuturi
(finanţare), subscrierea asigurărilor maritime,
servicii bancare de tip credit ipotecar, fonduri
mutuale, evaluare numismatică, închirierea
birourilor (bunuri imobiliare), închirierea birourilor
pentru conlucrare, servicii bancare online,
organizarea colectelor monetare, servicii de
brokeri de amanet, procesarea plăţilor efectuate
cu cardul de credit, procesarea plăţilor efectuate
cu cardul de debit, servicii de fonduri de
pensii private, închirierea bunurilor imobiliare,
servicii de agenţie imobiliară, activităţi de broker
imobiliar, evaluări imobiliare, management
imobiliar, oferirea de reduceri întreprinderilor
participante ale terţilor prin utilizarea unui
card de membru, colectarea chiriilor, evaluarea
costurilor de reparaţie (evaluare financiară),
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servicii de depozite sigure pentru valori,
servicii bancare de economisire, brokeraj de
titluri de valoare, cotaţii bursiere, servicii de
brokeri / agenţi de bursă, brokeraj de acţiuni
şi obligaţiuni, servicii de garanţii, emiterea
de jetoane valorice, emiterea de cecuri de
călătorie, funcţii de administrator fiduciar /
custode, servicii imobiliare, multiproprietăți în
domeniul imobiliar, servicii de achiziții imobiliare,
gestionare de proprietăți imobiliare, asistență
în domeniul achizițiilor imobiliare, servicii de
management imobiliar privind tranzacțiile cu
proprietăți imobiliare, achiziție de proprietăți
imobiliare (pentru terți), consultanță privind
achiziționarea de bunuri imobiliare, servicii
de gestiune imobiliară pentru complexe de
clădiri, servicii de gestiune imobiliară pentru
ansambluri de locuințe, selectare și achiziție
de proprietăți imobiliare (în numele terților),
servicii de administrare a bunurilor imobiliare și
a proprietăților.
37. Asfaltare, zidire, supravegherea construcţiei
de clădiri, etanşarea clădirilor / impermeabilizare
(clădire), izolarea clădirilor, construirea
de magazine şi gherete pentru târguri,
închirierea de buldozere, instalarea şi
repararea alarmelor antifurt, întreţinerea şi
repararea arzătoarelor, servicii de tâmplărie,
curăţarea coşurilor de fum, curăţarea
clădirilor (interior), închirierea maşinilor de
curăţare, curăţarea clădirilor (suprafaţa
exterioară), închirierea echipamentelor de
construcţii, construcţie, furnizarea de informaţii
privind construcţia, consultanţă în construcţii,
închirierea macaralelor (echipamente de
construcţii), demolarea clădirilor, instalare de
utilități pe șantiere de construcții, servicii
de electricieni, instalare și reparare de
echipamente de protecție împotriva inundațiilor,
servicii de deszăpezire, încărcarea maşinilor
electrice, dezinfectare, închirierea pompelor
de drenaj, forarea de puţuri, instalarea şi
repararea elevatoarelor / instalarea şi repararea
ascensoarelor, închirierea excavatoarelor,
construcţia de fabrici, instalarea şi repararea
echipamentelor de încălzire, servicii de
fracturare hidraulică / servicii de fracţionare,
instalarea şi repararea aparatelor de aer
condiţionat, instalarea uşilor şi ferestrelor,
instalarea echipamentelor de bucătărie,
montarea cablurilor, zidărie, vopsire, interioară
şi exterioară, aplicarea tapetului / tapetare,
întreţinerea şi construcţia conductelor, tencuire,
lucrări de instalaţie de apă şi canal, repararea
pompelor, furnizarea informaţiilor legate de
reparaţii, repararea încuietorilor de siguranţă,
repararea liniilor electrice, nituire, pavarea

drumurilor, servicii pentru acoperişuri, protecţie
anticorozivă, sablare, construcţia de eşafodaje,
curăţarea străzilor, întreţinerea piscinelor,
construcţii subacvatice, reparaţii subacvatice,
tapiţare, reparaţii de tapiţerie, lăcuire, construcţia
şi repararea depozitelor, construcții și demolări
de clădiri, servicii de dezvoltare imobiliară
(construcții), servicii de consiliere privind
renovarea proprietăților imobiliare, servicii de
supraveghere a construcțiilor de clădiri pentru
proiecte imobiliare.

───────

(210) M 2022 00873
(151) 06/02/2022
(732) ONE UNITED PROPERTIES

S.A, STR. MAXIM GORKI NR.20,
SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

one city

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.12; 26.11.02

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

35. Publicitate pentru servicii de arhitectură,
design, grafică, media sau online, servicii de
publicitate şi marketing online,
administraţie comerciala, servicii de promovare
şi de informare, administraţie de afaceri,
furnizarea de informaţii de afaceri prin
intermediul unui site web, dezvoltare de strategii
şi concepte de marketing, asistenta in afaceri,
management si servicii administrative, oferirea
de informaţii comerciale şi consiliere pentru
consumatori în alegerea bunurilor şi serviciilor,
servicii de intermediere comercială, asistenţă în
afaceri, management şi servicii administrative,

(591) Culori revendicate: albastru 
(Pantone281C), alb
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36. Managementul apartamentelor, închirierea
apartamentelor, investiţii de capital, stabilirea
finanţării pentru proiectele de construcţii,
analiză financiară, consultanţă financiară,
oferirea de informaţii financiare, studii
financiare, servicii financiare, afaceri imobiliare,
investiţii în fonduri, împrumuturi (finanţare),
servicii de agenţii imobiliare, gestiunea
bunurilor imobiliare, închirierea birourilor
(bunuri imobiliare), închirierea birourilor pentru
conlucrare, închirierea bunurilor imobiliare,
servicii de agenţie imobiliară, activităţi de broker
imobiliar, management imobiliar, organizare

de închirieri imobiliare, multiproprietăţi în
domeniul imobiliar, servicii de achiziţii imobiliare,
planificare imobiliară (activităţi financiare),
gestionare de proprietăţi imobiliare, colectarea
chiriilor, servicii privind afaceri imobiliare,
servicii de administrare a bunurilor imobiliare
pentru spaţii de clădiri, servicii de planificare
imobiliară (organizare de afaceri financiare),
servicii de consiliere privind deţinerea de
proprietăţi imobiliare, servicii de gestiune
imobiliară pentru complexe de clădiri, închiriere
de bunuri imobiliare şi de proprietăţi, servicii de
administrare a bunurilor imobiliare pentru clădiri
rezidenţiale, gestiune financiară a proiectelor
imobiliare, servicii de administrare de bunuri
imobiliare, servicii financiare privind proprietăţile
imobiliare, servicii de management imobiliar
privind tranzacţiile cu proprietăţi imobiliare,
evaluări imobiliare, investiţii imobiliare, servicii
imobiliare, finanţare imobiliara, gestionarea
proprietăţilor (imobiliare), intermediere pentru
inchirierea de proprietăţi imobiliare, servicii
financiare privind proprietăţile imobiliare, servicii
de consultanta privind proprietăţile imobiliare,
investiţii în proprietăţi imobiliare, inchiriere de
bunuri imobiliare şi de proprietăţi, stabilirea
finanţării pentru proiectele de construcţii.
37. Zidire, supravegherea construcţiei de
clădiri, etanşarea clădirilor/ impermeabilizare
(clădire), izolarea clădirilor, curăţarea clădirilor
(suprafaţa exterioară), construcţie, consultanţă
în construcţii, demolarea clădirilor, servicii de
construcţii, servicii de dezvoltare imobiliara
(construcţii), servicii de instalaţii si reparaţii,
servicii de consiliere privind amenajarea
clădirilor, reparaţii de construcţii, construcţii
şi demolări de clădiri, amenajare teritorială
pentru construcţii, servicii de management în
construcţii, construcţii şi reparaţii de clădiri,
construcţii de clădiri rezidenţiale şi comerciale,
lucrări de construcţii de inginerie civilă, instalare
de schele pentru construcţii, consultaţii pentru
construcţii, servicii de informaţii şi consultanţă cu
privire la construcţii, servicii ale contractanţilor
generali în domeniul construcţiilor, servicii de
construcţii referitoare la clădiri pentru locuinţe,
sudură de structuri din oţel pentru construcţii,
construcţii de locuinţe pe bază de comandă,
realizarea de construcţii cu caracter industrial,
instalare de elemente fabricate de construcţii,
servicii de construcţii de structuri temporare,
construcţii de terase, construcţii de clădiri
comerciale, construcţii de clădiri rezidenţiale,
servicii de construcţii de clădiri.

───────

servicii de comerţ cu amănuntul cu privire la
materialele de construcţii, informatii şi sfaturi
comerciale, servicii de asistenţă comercială
şi consultanţă pentru consumatori în legătură
cu serviciile prestate, publicitate, organizare
şi coordonare de evenimente de marketing,
postarea de afişe publicitare, asistenţă
în managementul afacerilor, consultanţă în
organizarea şi managementul afacerilor,
consultanţă în managementul afacerilor, servicii
specializate privind eficienţa afacerilor, evaluări
ale afacerilor, consultanţă în organizarea
afacerilor, cercetări privind afacerile, servicii
de consiliere privind managementul afacerilor,
consultanţă profesională în afaceri, servicii
privind managementul proiectelor de afaceri
pentru proiectele de construcţii, asistenţă
privind managementul comercial sau industrial,
managementul computerizat al fişierelor,
consultanţă privind strategiile de comunicare
în relaţiile publice, consultanţă privind
strategiile de comunicare în publicitate, analiza
costurilor, prognoze economice, facturare,
întocmire de planuri de marketing, studii
de marketing, marketing, marketing imobiliar,
campanii de marketing, servicii de relaţii
media, servicii de comunicaţii corporative,
negocierea şi încheierea de tranzacţii comerciale
pentru terţi, negocierea contractelor de
afaceri pentru terţi, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de extemalizare (asistenţă
de afaceri), consultanţă în domeniul
managementului personalului, recrutarea de
personal, promovarea bunurilor şi serviciilor
prin sponsorizarea evenimentelor sportive,
relaţii publice, servicii de publicitate în
domeniul imobiliar administrarea afacerilor,
management de afaceri comerciale, servicii
de secretariat, marketing cu public ţintă,
actualizarea şi menţinerea datelor în bazele de
date computerizate, actualizarea şi menţinerea
informaţiilor în registre, servicii de publicitate,
marketing şi promovare.
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(210) M 2022 00876
(151) 07/02/2022
(732) SC ROYAL ESTATES &

BUILDINGS SRL, STR.IOSIF
VULCAN, NR.5, AP.17, JUDEȚ
BIHOR, ORADEA, 410270, BIHOR,
ROMANIA

(540)

VITA TONIC ORIGINAL

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 27.05.19; 24.09.05; 29.01.01;
29.01.06; 29.01.08

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

clase:
32. Băuturi nealcoolice, ape minerale și
carbogazoase, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri și alte preparate pentru fabricarea
băuturilor nealcoolice.
35. Publicitate.

───────

(210) M 2022 00877
(151) 07/02/2022
(732) SC INTACT SECURITY SRL,

SOS.IANCULUI, NR.17, BL.106C,
SC,B, ET.9, AP.83, CAM 2,
SECTOR 2, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

INTACT SECURITY

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 27.05.19

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

45. Servicii de securitate fizică, servicii de
securitate pentru clădiri,servicii de securitate
pentru protejarea proprietății, consultanță în
materie de securitate fizică, servicii de securitate
pentru evenimente publice, servicii prestate de
gardă de securitate, servicii de securitate pentru
protecția persoanelor,servicii de securitate
pentru protecția fizică a persoanelor, servicii
de securitate pentru protejarea proprietății și a
persoanelor, servicii prestate de un agent de
securitate pentru clădiri, servicii de securitate
pentru protecția fizică a bunurilor materiale,
servicii prestate de un agent de securitate pentru
protecția proprietății și persoanelor, servicii de
securitate pentru protecția fizică a bunurilor
materiale și a persoanelor.

───────
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(210) M 2022 00881
(151) 07/02/2022
(732) SC MEDILOGIC CHEMICAL

CENTER SRL, BULEVARDUL
DECEBAL, NR. 14, BLOC S6,
SCARA 2, AP 32, ETAJ 3, SECTOR
3, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

BEBELOGIC
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
8. Instrumente pentru igienă și frumusețe pentru
oameni și animale, acționate manual, aparate
pentru aranjarea părului, accesorii de pedichiură
(instrumente manuale), aparate electrice de
coafare actionate manual, ace pentru găurirea
urechilor, aparate operate manual pentru
îngrijirea cosmetică a sprâncenelor, clești
pentru întors genele, 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, foarfeci, foarfeci
(unelte acționate manual), instrumentar de
pedichiură, instrumente manuale folosite în
îngrijirea frumuseții, mașini de tuns, mașini
de tuns (manuale), mașini de tăiat, lame
de mașini de tăiat, ondulatoare pentru gene,
pensete, ondulator electric de păr, ustensile
pentru manechiură și pedichiură, pensete
pentru gene artificiale, plăci electrice de întins
părul, pulverizatoare (unelte acționate manual),
pulverizatoare manuale cu pompă, separatoare
de gene, suporturi pentru foarfece, instrumente
manuale de tuns , unelte de mână folosite la
eliminarea pielii întărite, unelte de mână pentru
exfolierea pielii.
10. Aparate și instrumente medicale și
veterinare, dispozitive pentru mobilitate,
dispozitive pentru protecția auzului, echipament
pentru exerciții fizice, instrumente ajutătoare
pentru hrănire și suzete, instrumente
ajutătoare pentru sex, mobilier medical
și paturi, echipament pentru deplasarea
pacienților, protetică și implanturi artificiale,
îmbrăcăminte, articole pentru acoperirea capului
și încălțăminte pentru personal medical
și pacienți, îmbrăcăminte, articole pentru
acoperirea capului și încălțăminte, susținătoare
și suporturi de uz medical.

25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
încălțăminte, articole pentru acoperirea capului,
îmbrăcăminte si parti ale acesteia, încălțăminte
și articole pentru acoperirea capului,
îmbrăcăminte.
28. Aparate pentru parcuri de distracții și terenuri
de joacă, echipamente pentru sport și exerciții
fizice, jucării, jocuri și articole de joacă.

───────

(210) M 2022 00882
(151) 07/02/2022
(732) MEDILOGIC CHEMICAL CENTER,

BULEVARDUL DECEBAL, NR.14,
BLOC S6, SCARA 2, AP 32, ETAJ
3, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

MEDILOGIC
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
1. Amidon pentru uz industrial, chituri și
substanțe de umplere pentru uz industrial,
compoziții și substanțe chimice și organice
destinate utilizării la fabricarea de alimente și de
băuturi, detergenți pentru uz industrial, materiale
de filtrare (chimice, minerale, vegetale și alte
materiale în stare brută), materiale plastice
neprelucrate, medii de creștere, îngrășăminte
și produse chimice folosite în agricultură,
horticultură și silvicultură, preparate chimice și
materiale pentru filme, fotografie si imprimare,
rășini artificiale și sintetice în stare brută,
substanțe, produse și preparate chimice și
elemente naturale, săruri pentru uz industrial,
materiale plastice în formă brută.
10. Aparate și instrumente medicale și
veterinare, dispozitive pentru mobilitate,
dispozitive pentru protecția auzului, echipament
pentru exerciții fizice, instrumente ajutătoare
pentru hrănire și suzete, instrumente
ajutătoare pentru sex, mobilier medical
și paturi, echipament pentru deplasarea
pacienților, protetică și implanturi artificiale,
îmbrăcăminte, articole pentru acoperirea capului
și încălțăminte pentru personal medical
și pacienți, îmbrăcăminte, articole pentru
acoperirea capului și încălțăminte, susținătoare
și suporturi de uz medical.

───────
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(210) M 2022 00887
(151) 07/02/2022
(732) ASOCIAȚIA "COPILUL MEU-

INIMA MEA", STR. NICOLAE I.
POPA NR. 9, JUDEȚUL IAȘI, IAȘI,
IAȘI, ROMANIA

(540)

Poveștile lui Bucurilă

(531) Clasificare Viena:
03.05.01; 03.05.24; 03.05.25; 03.05.26;
27.05.01; 27.05.02; 27.05.17; 29.01.15

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

35. Publicitate, managementul, organizarea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale.
45. Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia fizică a bunurilor materiala
şi a persoanelor, servicii personale şi sociale
prestate de terţi pentru a satisface nevoile
persoanelor.

───────

(210) M 2022 00888
(151) 07/02/2022
(732) SORIN-ILIE GRĂDINARU, STR.

NICOLAE I. POPA NR. 9, JUDEȚUL
IAȘI, IAȘI, IAȘI, ROMANIA

(540)

BUCURILĂ
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, managementul, organizarea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale.
45. Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia fizică a bunurilor materiale
şi a persoanelor, servicii personale şi sociale
prestate de terţi pentru a satisface nevoile
persoanelor.

───────

(210) M 2022 00889
(151) 07/02/2022
(732) SC BITMI TECHNOLOGIES SRL,

STR. ION DRAGOSLAV NR. 24C,
JUDEȚUL SUCEAVA, FĂLTICENI,
725200, SUCEAVA, ROMANIA

(540)

Bitmi TECHNOLOGIES

(531) Clasificare Viena:
01.01.02; 01.01.10; 15.07.18; 27.05.01;
27.05.17; 29.01.14

(591) Culori revendicate: albastru (Pantone
294 C), mov, roșu, galben, portocaliu,
gri, verde, crem, negru, alb

(591) Culori revendicate: albastru (HEX
#12c3f4), magenta (HEX #f065a5),
negru (HEX #000000), alb
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

9. Aerometre, analizoare de gaz, aparate
și instrumente de laborator, aparate și
instrumente pentru microscopie, aparate
și instrumente pentru predare, dispozitive
de monitorizare a temperaturii, de uz
științific, hidrometre, instrumente meteorologice,
lunete, microscoape, microscoape biologice,
microscoape cu led, microscoape cu
zoom, macroscoape, microscoape stereo,
osciloscoape de laborator, stații meteo
digitale, telescoape, telescoape cu monturi
ecuatoriale, telescoape zenitale, tensiometre,
aparate fotovoltaice pentru transformarea
radiației solare în energie electrică, aparate
și instrumente fotovoltaice pentru generarea
de energie solară, celule de energie solară
din silicon cristalin, celule fotovoltaice, celule
solare pentru generarea de electricitate,
fotocelule folosite împreună cu corpuri de
iluminat de siguranță, panouri solare, aparate
și instrumente pentru acumularea energiei
electrice, încărcătoare usb adaptate pentru priza
brichetei auto, încărcătoare usb, încărcătoare
portabile, încărcătoare rapide pentru dispozitive
mobile, surse de alimentare portabile (baterii
reîncărcabile), surse electrice de energie
electrică de curent alternativ (c.a.) și curent
continuu (c.c.), aparate și instrumente pentru
comanda curentului electric, aparate și
instrumente pentru acumularea și stocarea
curentului electric, aparate fotovoltaice pentru
generare de electricitate, aparate și instrumente
pentru controlul electricității, analizoare de
energie electrică, analizoare de gaze de
ardere, analizoare de imagine, aparate de
înregistrare de date, aparate de măsurare
a curenților de aer, aparate de măsurat
presiunea vântului, aparate de testare a
curenților de aer, aparate pentru analiza aerului,
aparate pentru analiza alimentelor, aparate
pentru diagnosticarea motorului, aparate pentru
măsurarea, monitorizarea și analiza consumului
de electricitate, aparate și instrumente de
inspecție, dispozitive de măsurare, dispozitive
de testare și controlul calității, dispozitive
pentru măsurarea poluării aerului, indicatoare
de electricitate, indicatoare de fază, indicatoare
digitale, instrumente electronice de control,
indicatoare de sarcină, dispozitive de măsurare,
detectare, monitorizare și control, aparate,
instrumente și cabluri pentru electricitate,
aparate pentru cercetare științifică și de
laborator, aparate și simulatoare educaționale,
lasere, dispozitive optice, amplificatori și
dispozitive de corecție, alarme acționate de fum,

alarme anti-incendiu electrice, alarme de gaze,
detectoare electrice de fum, sonerii (dispozitive
de avertizare), dispozitive pentru siguranță,
securitate, protecție și de semnalizare, alarme
și echipamente de avertizare, lanterne de
semnalizare, lanterne optice, sonerii de ușă,
electrice, sonerii electrice, sonerii electrice
pentru uşi, sonerii electronice, sonerii electronice
cu camere video pentru uși, sonerii electronice
fără fir pentru uși, aparate de semnalizare,
aparate electronice de supraveghere, detectoare
de fum, dispozitive de monitorizare a bebelușilor,
dispozitive electronice de supraveghere pentru
bebeluși, dispozitive video de monitorizare
a bebelușilor, sisteme de supraveghere
video, cabluri de semnal pentru it/av și
telecomunicații, echipament și accesorii pentru
procesarea datelor (electrice și mecanice),
dispozitive și suporturi pentru stocarea de
date, echipamente de comunicare, aparate
de comunicare cu fir, aparate de comunicatii
portabile, aparate de comunicație fără fir,
aparate de emisie-recepție cu porturi multiple,
dispozitive pentru ascultarea și supravegherea
bebelușilor, modulatoare de radio-frecvență,
modulatoare de frecvență, modulatoare de
codificare, modulatoare, tastaturi, tastaturi fara
fir, tastaturi multifuncționale, dispozitive pentru
tehnologia informației, audio-vizuale, multimedia
și fotografice, modulatoare de frecventa, aparate
și instrumente pentru acumularea și stocarea
curentului electric, componente electrice și
electronice, cabluri de semnal pentru it/av și
telecomunicații, dispozitive pentru stocarea de
date, echipament și accesorii pentru procesarea
datelor (electrice și mecanice), echipamente de
radiodifuziune, dispozitive audio și receptoare
radio, dispozitive de afișare, receptoare de
televiziune și dispozitive pentru film și video,
videoproiectoare, aparate de măsurare a
presiunii, manometre cu ionizare, vibrometre,
manometre de suprapresiune, manometre
de înaltă presiune, controlere de presiune
(manometre), structuri de panouri solare,
panouri solare pentru producerea energiei
electrice, baterii externe, acumulatori alcalini,
panouri solare portabile pentru generarea de
electricitate, invertoare (electricitate), invertoare
fotovoltaice, controlere pentru invertoare,
invertoare pentru alimentarea cu energie,
termometre, termometre tehnice, termometre
cu infraroșu, aparate pentru măsurarea
temperaturii, de uz casnic, termometre, altele
decât cele de uz medical, termometre
electronice, altele decât cele de uz medical,
termometre cu infraroșu, altele decât de uz
medical, prize duble pentru căști, adaptoare
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de călătorie pentru prize electrice, prize
electrice, prize multiple culisabile, conector
prize (electrice), prize de telefon, prize cu
telecomandă, prize electrice cu temporizator,
prelungitoare cu prize multiple, prize de
alimentare cu energie electrică, echipamente
de protecție și siguranță, echipamente
și instrumente de salvare, dispozitive și
echipament de salvare, multimetre digitale,
clampmetre digitale, osciloscoape digitale,
analizatoare de gaze combustibile, statii de
lipit, ceasuri inteligente, smartwatch (ceasuri
inteligente), bratari fitness, aparate de masura si
control a electricitatii, aparate de diagnoza auto.
11. Instalații sanitare, alimentare cu apă și
echipamente de salubritate, aparate de iluminat
și reflectoare, echipament pentru încălzire,
ventilare, climatizare și purificare (ambient),
obiecte de iluminat, spoturi cu LED-uri, iluminat
pentru grădină, corp de iluminat sigilat, stâlp
de iluminat, lămpi solare decorative, corp de
iluminat stradal, corp de iluminat emergent,
proiectoare LED, iluminatul holului, iluminat
pentru baie, lampă, lampă LED, lămpi de podea,
bandă LED, LED baghetă, candelabru ventilator,
lanterne cu leduri, lămpile de lucru cu sursă de
alimentare, lămpi cu LED, lămpile de lucru cu
panou solar, detectoare de mișcare lămpi de
veghe, proiector de lumină LED, dispozitiv de
proiecție a luminii, pară de duș.
35. Servicii de comerț cu ridicata în legătură
echipamente electrocasnice, 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 accesorii pentru
biciclete, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu produse de grădinărit, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
produse pentru animale de companie, servicii
de vânzare cu amănuntul referitoare la articole
sportive, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu echipamente de gătit, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente de iluminat, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu articole de grădinărit,
furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, servicii
administrative pentru preluarea comenzilor,
servicii de publicitate, marketing și promovare,
administrare a programelor de stimulare pentru
promovarea vânzării de produse și servicii ale
terților, administrare de concursuri în scopuri
publicitare, administrare în materie de activități
de marketing, afișare de anunțuri publicitare
pentru pentru terți, organizarea de campanii de

marketing, dezvoltare de campanii promoționale,
derularea campaniilor promoționale pentru
întreprinderi comerciale, dezvoltare de concepte
de marketing, întocmire de reclame, întocmirea
de texte de publicitate comercială, marketing
digital, publicitate, inclusiv publicitatea online
în rețele informatice, promovare, publicitate
și marketing pentru pagini web online,
servicii de comandă (pentru terți), servicii de
intermediere comercială, gestiunea afacerilor de
comerț cu amănuntul pentru terți, prezentarea
produselor prin toate mijloacele de comunicare
pentru vânzarea cu amănuntul, vânzare cu
ridicata, vânzare cu amănuntul și vânzare
online, cu privire la următoarele produse:
modulatoare în frecvență, modulatoare de
frecvenţe radio, manometre, manometre cu
ionizare, de vibrometre, presiunea de încărcare,
manometre de înaltă presiune, controlere de
presiune (manometre), servicii de vânzare în
depozite cu vânzare, magazine, vânzare online,
cu privire la următoarele produse: panouri
solare, structuri de panouri solare, panouri
solare pentru producerea de energie electrică,
panouri solare pentru generarea electricităţii,
surse de energie externă tip power bank,
acumulatori alcalini, controlere electrice, panouri
solare pentru generarea electricităţii, invertoare
(electricitate), invertoare fotovoltaice, controlere
pentru invertoare, invertoare pentru alimentare
cu energie, servicii de vânzare în depozite
cu vânzare, magazine, vânzare online, cu
privire la următoarele produse: receptoare radio,
radiocasetofoane, transmiţătoare radio, radiouri
portabile, telefoane mobile, echipamente de
radio şi difuziune, adaptoare de radiofrecvenţă,
componente de frecvenţă radio, servicii de
vânzare în depozite cu vânzare, magazine,
vânzare online, cu privire la următoarele
produse: dispozitive audio și receptoare radio,
căşti, căşti, căști fără fir, căşti stereo, căști
pentru telefoane, căşti pentru muzică, căști fără
fir, căşti fără fir pentru calculatoare tableta,
căşti pentru jocuri de realitate virtuală, căşti
fără fir pentru telefoane inteligente, seturi de
căşti pentru telefoanele mobile, servicii de
vânzare în depozite cu vânzare, magazine,
vânzare online, cu privire la următoarele
produse: încărcătoare, încărcătoare portabile,
încărcătoare usb, încărcătoare fără fir, aparate
redresoare pentru autovehicule, încărcătoare
pentru telefoane inteligente, încărcătoare de
baterii pentru telefoane, servicii de vânzare în
depozite cu vânzare, magazine, vânzare online,
cu privire la următoarele produse: încărcătoare
rapide pentru dispozitive mobile, încărcătoare
de reţele de alimentare, încărcătoare de
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baterii pentru telefoane mobile, încărcătoare
pentru laptop-uri, încărcătoare de baterii pentru
calculatoare tabletă, servicii de vânzare în
depozite cu vânzare, magazine, vânzare online,
cu privire la următoarele produse: lanterne de
semnalizare, termometre, termometre tehnice,
termometre cu infraroșu, termometre de uz
casnic, termometre, pentru scopuri nemedicale,
termometre electronice, altele decât cele de uz
medical, termometre cu infraroșu, pentru scopuri
nemedicale, adaptoare usb, adaptoare electrice,
adaptoare pentru telefoane, adaptatoare de
priză, fișe adaptoare (electrice), adaptoare
pentru cabluri, servicii de vânzare în depozite
cu vânzare, magazine, vânzare online, cu privire
la următoarele produse: prize pentru telefon,
prize de extensie pentru telefoane, ștechere
cu două căi pentru căști audio, adaptoare de
călătorie pentru prize electrice, prize electrice,
manșoane mobile, conector prize (electrice),
prize de telefon, adaptatoare de priză, prize
telecomandate, prize electrice cu temporizator,
prelungitoare cu prize multiple, prize pentru
alimentare cu energie electrică, servicii de
vânzare în depozite cu vânzare, magazine
și vânzare online, cu privire la următoarele
produse: echipamente de protecţie şi securitate,
dispozitive de salvare, de ajutor, instrumente
de salvare, dispozitive și echipament de
salvare, servicii de vânzare în depozite cu
vânzare, magazine, vânzare online, cu privire
la următoarele produse: termometre pentru uz
clinic, termometre de uz medical, termometre
digitale de uz medical, termometre pentru
măsurarea temperaturii corpului, termometre cu
infraroșu de uz medical, servicii de vânzare în
depozite cu vânzare și magazine.

───────

(210) M 2022 00891
(151) 07/02/2022
(732) ITV Studios Limited, 2

WATERHOUSE SQUARE,
HOLBORN, UNITED KINGDOM,
LONDON, EC1N 2AE, HALTON,
MAREA BRITANIE

(540)

DANCING ON ice vis în DOI
(531) Clasificare Viena:

01.15.15; 01.15.09; 27.05.01; 27.05.17;
29.01.13

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

9. Înregistrări audio şi video descărcabile,
programe de televiziune înregistrate, aparate
pentru înregistrarea, transmiterea sau
reproducerea sunetelor şi imaginilor, conţinut
media descărcabil, inclusiv material video şi
filme, programe de televiziune, jocuri pentru
computer, muzică, imagini şi tonuri de sonerii
telefonice furnizate prin Internet, linie telefonică,
cablu, transmisie fără fir, serviciu de difuzare prin
satelit sau terestră, suporturi de date magnetice,
aparate pentru înregistrarea şi reproducerea
materialelor video şi datelor, discuri multimedia,
înregistrări şi publicaţii multimedia, discuri care
pot fi citite cu laser, discuri şi publicaţii
video, casete, discuri, CD-ROM-uri şi DVD-
uri preînregistrate, afişe, fotografii, imagini,
articole, cupoane valorice şi bilete online
descărcabile, aplicaţii software pentru computer
descărcabile, aplicaţii mobile descărcabile,
podcast-uri (descărcabile), software pentru
jocuri video, descărcabile, software pentru jocuri

(740) PETOSEVIC S.R.L., STR. DIONISIE
LUPU NR. 54, ETAJ 2, SECTOR 1,
010458 BUCUREȘTI, ROMANIA

(591) Culori revendicate: albastru închis
(HEX #031648, HEX #043FCA, HEX
#F5FDFF), albastru deschis (HEX
#6DB2FD), auriu (HEX #FDF7DA),
maro închis (HEX #E1B8A6)
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pentru computer, descărcabile, programe pentru
jocuri video interactive, descărcabile, programe
de calculator şi software de aplicaţii mobile,
descărcabile, pentru televiziune interactivă şi
pentru jocuri şi concursuri cu întrebări interactive,
cartuşe şi discuri pentru jocuri pentru calculator,
programe şi software pentru jocuri electronice,
descărcabile, software pentru jocuri electronice
pentru telefoane mobile, tablete, computere
personale, şi dispozitive electronice portabile,
descărcabile, hardware şi software pentru jocuri
de realitate virtuală, descărcabile, software şi
aplicaţii pentru telefoane mobile, descărcabile,
software de jocuri de noroc, descărcabile,
software de aplicaţii pentru jocuri de noroc,
descărcabile, software de aplicaţii descărcabile
pentru jocuri de noroc, software pentru jocuri pe
computer utilizate cu jocuri online interactive de
tip instant win, descărcabile, tonuri de apel care
pot fi descărcate de pe Internet.
41. Divertisment, activităţi culturale, servicii
de divertisment, servicii de divertisment sub
formă de programe de televiziune, programe
transmise prin cablu, satelit şi Internet, producţie,
prezentare şi distribuţie de programe de
televiziune, programe transmise prin cablu,
satelit şi Internet şi şi de filme, înregistrări
audio, înregistrări video şi DVD-uri, servicii
educaţionale în legătură cu divertismentul,
furnizarea de informaţii în legătură cu
divertisment sau educaţie, furnizate online
printr-o bază de date computerizată sau
prin Internet sau prin comunicaţii prin satelit,
microunde sau alte medii electronice, digitale
sau analogice, furnizare de concursuri televizate,
servicii de divertisment televizat ce implică
participarea telefonică a publicului, organizare,
producţie şi prezentare de competiţii, concursuri,
concursuri televizate, concursuri cu întrebări
şi răspunsuri, zile de distracţie, expoziţii,
spectacole, spectacole itinerante, evenimente
regizate, petreceri, reprezentaţii de teatru,
concerte, reprezentaţii live şi evenimente cu
participarea publicului, organizare, producţie şi
prezentare de competiţii şi reprezentaţii de
patinaj pe gheaţă, divertisment interactiv utilizat
împreună cu un telefon mobil, furnizare online
de clipuri video nedescărcabile şi alt conţinut
multimedia digital conţinând material audio,
video, lucrări de artă, text sau oricare dintre
cele menţionate anterior din sau în legătură cu
un serial de televiziune în derulare, furnizare
de informaţii cu privire la divertisment prin
intermediul unui site web, elaborarea şi producţia
conceptelor de spectacole de radio şi televiziune,
incluzând formate, organizare, producţie şi
prezentare de evenimente cu scop educaţional,

cultural sau de divertisment, furnizare de
programe de televiziune, nedescărcabile, cu
ajutorul serviciilor de transmisie video la
cerere şi serviciilor de transmisie video
aproape la cerere, servicii de divertisment
şi educaţionale prin încărcarea, descărcarea,
capturarea, postarea, prezentarea, editarea,
rularea, transmisia continuă, vizualizarea,
previzualizarea, afişarea, etichetarea, blogging-
ul, partajarea, manipularea, distribuirea,
publicarea, reproducerea, de medii electronice,
conţinut multimedia, filme video, filme, tablouri,
imagini, text, fotografii, jocuri, conţinut generat
de utilizatori, conţinut audio şi informaţii prin
Internet sau alte reţele de computere şi
comunicaţii, furnizare de divertisment prin
intermediul podcasturilor, servicii de parcuri de
amuzament şi servicii de amuzament de tip
arcade, servicii de parcuri tematice, furnizare
de amenajări de recreere, servicii de târguri de
distracţie, servicii de parcuri de distracţie, servicii
de divertisment în forma reprezentaţiilor teatrale,
muzicale, comice sau a experienţelor de jocuri
virtuale, furnizare de jocuri bazate pe Internet,
furnizare de materiale video de pe Internet,
servicii de jocuri şi jocuri de noroc online, servicii
de informaţii şi consultanţă cu privire la oricare
dintre serviciile anterioare.

───────
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(210) M 2022 00892
(151) 07/02/2022
(732) MIHAIL RADU, STR.

DRISTORULUI NR. 91-95, BL.
E, ET. 4, AP. 433, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

LUXENZA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 03.13.01

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

35. Strângerea la un loc în avantajul
terţilor de îmbrăcăminte, încălțăminte, articole
care servesc la acoperirea capului, articole
de îmbrăcăminte pentru copii, articole
de îmbrăcăminte pentru femei, articole
de îmbrăcăminte pentru băieți, articole
vestimentare pentru bărbați, articole de
îmbrăcăminte pentru sport, articole de
îmbrăcăminte modelatoare, articole de
îmbrăcăminte pentru schi, articole de
îmbrăcăminte impermeabile, articole de
îmbrăcăminte de ocazie, articole de
îmbrăcăminte cu protecție solară, articole de
îmbrăcăminte termice, articole de îmbrăcăminte
pentru petrecerea timpului liber, articole de
îmbrăcăminte de agrement, articole de purtat
pe cap pentru copii, articole purtate în jurul
gâtului, confecții (îmbrăcăminte), compleuri
de dormit (îmbrăcăminte), corsete (articole
de îmbrăcăminte), îmbrăcăminte de dormit,
lenjerie intimă, lenjerie intimă de damă,
lenjerie intimă pentru bărbați, lenjerie de

corp, cămăși (articole de îmbrăcăminte),
costume bărbătești și taioare, costume (articole
de îmbrăcăminte), cravate, crinoline, curele
(accesorii vestimentare), fuste, rochii de gală
pentru femei, rochii de mireasă, rochii lungi de
seară, rochii pentru femei, sacouri de gală, tinute
de seară (articole de îmbrăcăminte), trusouri
(articole de îmbrăcăminte), uniforme școlare,
uniforme profesionale, încălțăminte pentru
femei, încălțăminte pentru copii, încălțăminte
pentru bebeluși, încălțăminte pentru bărbați,
articole de încălțăminte pentru plajă, ghete,
cizme, cizme pentru sporturi, pantofi pentru
gimnastică, cizmuliţe, cizme din dantelă,
sandale, pantofi, bocanci de schi, papuci,
ghete/ şoşoni, pantofi de sport, bandane,
baticuri, bentițe pentru cap, berete, bonete,
fesuri, eșarfe pentru cap, pălării, sepci (articole
de îmbrăcăminte), saluri de pus pe cap,
turbane, văluri (îmbrăcăminte), voalete, eșarfe,
fulare (eșarfe pentru gât), curele (accesorii
vestimentare), borsete, genți, genți de umăr,
genți de plajă, genți cu rotile, genți de
umăr pentru copii, genți pentru cosmetice
(fără conținut), ghiozdane, portchei, portmonee,
portofele, poșete, rucsacuri, serviete, valize,
ochelari de soare, tocuri de ochelari, ceasuri,
bijuterii şi pietre preţioase şi semi-preţioase din
producţie proprie şi a unor terţi, (exceptând
transportul lor), pentru a permite clienţilor să le
vadă şi să le achiziţioneze cât mai comod, aceste
servicii pot fi asigurate de magazine en gros
sau en detail, prin cataloage de vânzare prin
corespondenţă sau prin mijloace electronice,
de exemplu prin intermediul site-urilor web
sau al emisiunilor de teleshopping, gestiunea
afacerilor comerciale, administraţie comercială,
lucrări de birou, servicii de marketing, publicitate
şi promovare, servicii de cercetare şi informaţii
de piaţă, promovare de bunuri şi servicii ale
terţilor prin intermediul reţelelor de calculatoare
şi de comunicaţii, servicii de magazin fizic sau
on-line de comercializare cu amănuntul şi/sau cu
ridicata.

───────
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(210) M 2022 00893
(151) 07/02/2022
(732) ŞTEFAN - ALEXANDRU

DUMITRAŞCU, STR. SOLD.ION
COMAN NR.51, SECTOR 5,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

Ali Sultanul

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

41. Divertisment, servicii de divertisment
prestate de artiști interpreți, producţia de
spectacole, servicii care au ca scop principal
divertismentul, amuzamentul sau recreerea
persoanelor, servicii de disc jockey, servicii
oferite de disc jockeys pentru petreceri și
evenimente speciale, prezentarea prestaţiilor
live, compunerea de melodii, planificarea
de petreceri (divertisment), producție de
evenimente de divertisment în direct, organizare
de evenimente muzicale, servicii de maestru
de ceremonii pentru petreceri și evenimente
speciale.

───────

(210) M 2022 00894
(151) 07/02/2022
(732) MIDRA TIMRO SRL, STR.

COLONEL ŞTEFAN STOICA
2A, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

PERAL S
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
1. Amidon pentru uz industrial, chituri și
substanțe de umplere pentru uz industrial,
compoziții și substanțe chimice și organice
destinate utilizării la fabricarea de alimente și de
băuturi, detergenți pentru uz industrial, materiale
de filtrare (chimice, minerale, vegetale și alte
materiale în stare brută), materiale plastice
neprelucrate, medii de creștere, îngrășăminte
și produse chimice folosite în agricultură,
horticultură și silvicultură, preparate chimice și
materiale pentru filme, fotografie si imprimare,
rășini artificiale și sintetice în stare brută,
substanțe, produse și preparate chimice și
elemente naturale, săruri pentru uz industrial,
materiale plastice în formă brută.
5. Produse pentru dezodorizarea și purificarea
aerului, preparate și articole dentare și produse
medicinale pentru îngrijirea dinților, preparate
și articole sanitare, produse și articole pentru
distrugerea dăunătorilor, suplimente alimentare
si preparate dietetice, preparate și articole
dentare, produse și articole pentru igienă,
antibiotice pentru pești, apă oxigenată de uz
medical, preparate biologice de uz medical,
preparate biologice de uz veterinar, băi cu
preparate pentru deparazitare pentru animale,
băi de oxigen, băi medicinale, preparate
chimice de uz medical, preparate chimice
de uz veterinar, cilindri pentru oxigen, cu
conținut, de uz medical, creme pentru uger
de uz agricol, enzime de uz veterinar, gaz
de uz medical, gaze și amestecuri de gaze
utilizate în imagistică medicală, lubrifianți de
uz medical, medicamente pentru animale,
medicamente de uz veterinar, medicație de
uz veterinar pentru calmarea durerii, medii de
cultură pentru creșterea celulelor în scopuri
medicale, oxigen de uz medical, oxigen
solid de uz medical, preparate bacteriene
de uz veterinar, preparate bacteriologice
de uz medical, preparate cu aminoacizi
de uz medical, preparate cu aminoacizi
de uz veterinar, preparate farmaceutice
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de uz veterinar, preparate farmaceutice
pentru animale, preparate medicale, preparate
medicinale pentru îngrijirea sănătății, preparate
minerale de uz medical, preparate și
substanțe veterinare, șervețele impregnate
cu medicamente, substanțe de prevenire
a depunerii algelor și crustaceelor marine,
substanțe pentru tratarea mameloanelor la vacile
de lapte, preparate terapeutice pentru baie,
produse veterinare.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, achiziții de produse în numele
societăților terțe, achiziționare de produse
și servicii pentru alte firme, administrarea
vânzărilor, servicii de agenții de import-
export, consultanță privind calculul de cost
al comenzilor de vânzare, consultanță privind
comerțul în barter, cotații de preț pentru
produse sau servicii, cotații pentru oferte
de licitații, furnizare de informații comerciale
consumatorilor, furnizare de informații cu privire
la vânzări comerciale, furnizare de informații
despre produse de larg consum prin internet,
furnizare de recomandări pentru produse de larg
consum, furnizarea de informatii privind bunurile
de larg consum, furnizarea de informații de piață
referitoare la produsele de consum, furnizarea
de recomandări de produse consumatorilor
în scopuri comerciale, furnizarea de servicii
online de comparare de prețuri, furnizarea unei
piețe online pentru cumpărătorii și vânzătorii
de bunuri și servicii, încheierea de contracte
de cumpărare și vânzare de mărfuri, informații
și asistență comerciale pentru consumatori,
intermediere de afaceri comerciale pentru
terți, intermediere de contracte (pentru terți),
intermediere de contracte de cumpărare și
vânzare de produse și servicii, pentru alte
persoane, intermediere de contracte pentru
alte persoane, pentru cumpărarea și vânzarea
de produse, intermediere de contracte, pentru
alte persoane, pentru prestarea de servicii,
intermediere de cumpărare de produse pentru
terți, intermediere în acordurile privind vânzarea-
cumpărarea de bunuri pentru terți, intermediere
în materie de contracte de vânzare-cumpărare
de bunuri pentru terți, negociere de contracte
cu plătitorii de servicii medicale, negociere
de contracte privind achiziția și vânzarea de
produse pentru terți, negociere de tranzacții
comerciale pentru terți, negociere și încheiere
de tranzacții comerciale pentru terți, negociere
și încheiere de tranzacții comerciale pentru
terți prin sisteme de telecomunicații, obținere
de contracte de vânzare de produse, pentru
alte persoane, obținere de contracte pentru

achiziția și vânzarea de produse și servicii
pentru terți, organizare de abonamente la
mijloace de informare pentru terți, organizare
de abonamente la pachete media pentru terți,
organizare de tranzacții comerciale pentru
alte persoane prin intermediul shop-urilor
online, organizare de tranzacții comerciale și
contracte comerciale pentru terți, organizarea
de servicii contractuale (comerciale) cu terți,
prelucrare administrativă de comenzi de marfă,
publicitate pentru produsele altor comercianți,
care dau posibilitatea clienților să vadă și să
compare comod serviciile oferite de respectivii
comercianți, servicii de achiziții pentru terți,
servicii de comenzi online, servicii de comparare
a prețurilor, servicii de consiliere și consultanță
privind achiziționarea de produse pentru terți,
servicii de consultanță privind achiziționarea
de produse în numele unor firme, servicii de
consultanță privind achiziționarea de produse
în numele unor terți, servicii de consultanță
referitoare la achiziții de bunuri și servicii,
servicii de informare și de consiliere comercială
pentru consumatori în domeniul produselor
cosmetice, servicii de informații și consiliere
comercială pentru consumatori în domeniul
produselor cosmetice, servicii de intermediere
în achiziții pentru terți, servicii de intermediere
și consultanță în afaceri în domeniul vânzării
de produse și prestării de servicii pentru terți,
vânzare prin licitație publică, servicii pentru
promovarea exporturilor.

───────
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(210) M 2022 00895
(151) 07/02/2022
(732) CANAL SUD MEDIA S.R.L.,

PRELUNGIREA BUCURESTI
NR. 15, BL. D6, SC. 1, ET. 2, AP.
5, JUD. CĂLĂRAȘI, CĂLĂRAȘI,
CĂLĂRAȘI, ROMANIA

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

(540)

CANAL SUD

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.24; 26.11.01

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

38. Servicii de telecomunicații, transmisie tv
prin internet, servicii de difuzare video,
audio și TV, comunicare de informații prin
televiziune, difuzare de televiziune prin satelit,
difuzare de programe de televiziune, transmitere
de programe de televiziune, difuzare de
programe de televiziune prin cablu, transmiterea
de programe de televiziune prin sateliți
spațiali, servicii de difuzare referitoare la
televiziunea prin protocol de internet (IPTV),
servicii de comunicare online, transmisie de
informații online, furnizarea accesului la conținut
multimedia online, comunicare prin bloguri
online, televiziune prin cablu, comunicare de
informații prin televiziune.
41. Producție de programe TV, producție
de televiziune, pregătire de programe de
televiziune, producție de emisiuni de televiziune,
montaj de programe de televiziune, servicii
ale studiourilor de televiziune, servicii de
educație furnizate prin televiziune, producție de
programe educative de televiziune, producție
de emisiuni de televiziune de divertisment,
producție de programe de divertisment pentru
televiziune, furnizare de programe multimedia de
divertisment prin servicii de televiziune, de bandă

largă, fără fir și online, servicii de divertisment
furnizate prin transmisii continue online.

───────

(210) M 2022 00896
(151) 07/02/2022
(732) LA VIE SRL, STR. VALEA

NUCETULUI NR. 23, JUD.
PRAHOVA, URLAȚI, 106300,
PRAHOVA, ROMANIA

(540)

AYO
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
33. Băuturi alcoolice cu excepția berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor.

───────

PRAZDROJE 64/7 VÝCHODNÍ
PŘEDMĚSTÍ, PLZEN, 301 00,
CEHIA

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

(540)

Kozel REȚETĂ
AUTENTICĂ DIN CEHIA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.02; 29.01.07

(591) Culori revendicate: galben, maro
deschis, maro închis

(210) M 2022 00899
(151) 07/02/2022
(732) PLZENSKY PRAZDROJ A.S., U
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

32. Bere, bere (ale), bere neagră englezească
(porter), bere brună (stout), bere blondă (larger),
bere cu conținut scăzut de alcool, bere
fără alcool, băuturi slab alcoolizate, băuturi
nealcoolice.

───────

(210) M 2022 00900
(151) 07/02/2022
(732) SC FULL SAFE SYSTEM SRL,

STR. VIORELELOR ET.P, CAMERA
1, BL.D8, SC.B, AP.2, JUDETUL
TIMIS, TIMISOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

FULL SAFE SYSTEM
www.fullsafesystem.ro

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 03.07.01; 27.05.01; 27.05.17

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

9. Camere video de supraveghere.
36. Servicii de evaluare financiara.
42. Evaluare științifică de riscuri, creare și
menținere de pagini (site-uri web).
45. Servicii de pază și protecție.

───────

(210) M 2022 00901
(151) 07/02/2022
(732) BELLES MARKS LTD, 12

DRAMAS STREET, 1ST & 2ND
FLOOR, OFFICE 3, ARADIPPOU,
LARNACA, CIPRU

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA - APIA SRL, STR.
ROMANCIERILOR NR. 5, BL. C14, SC.
B, AP. 41, SECTOR 6 , BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

CAVA D'ORO PRUNE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
33. Băuturi alcoolice, cu excepția berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor.

───────

(210) M 2022 00902
(151) 07/02/2022
(732) CRAFTY DWARF SRL, STR.

CONSTANTIN TITEL PETRESCU
NR. 7, AP. 4, JUDETUL TIMIS,
TIMISOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA BOJAN PETRINA,
STR. EFORIEI NR. 8, ET. 7, AP. 46,
SECTOR 5, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

FLOWBITE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Aplicații software descărcabile, software
descărcabile, aplicaţii software descărcabile,
software de calculator descărcabil, programe
de calculatoare (software descărcabil), platforme
de software de calculator înregistrat sau
descărcabil, aplicații software descărcabile
pentru telefoane inteligente, grafică digitală
(software descărcabil), software pentru aplicații
web și servere descărcabile, software pentru
server web descărcabil, aplicații software pentru
web descărcabile, modele de design grafic

(591) Culori revendicate: negru, 
auriu,albastru
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descărcabile, șabloane descărcabile pentru
crearea de prezentări audiovizuale, software
descărcabil pentru telefoane mobile, software şi
aplicaţii pentru dispozitive mobile descărcabile,
software descărcabil de aplicații de calculator,
software descărcabil de dezvoltare a unui
site web, seturi pentru dezvoltare de software
(sdk), software descărcabil pentru dezvoltare de
aplicații, software descărcabil pentru dezvoltare
de produse, software descărcabil informatic
destinat utilizării în crearea și elaborarea
de site-uri web, software descărcabil de
calculator folosit ca interfață de programare
a aplicațiilor (api), software descărcabil pentru
upi (interfață universală periferică), software
descărcabil de interfață grafică pentru utilizator,
software descărcabil de calculator pentru
codificare, servere pentru găzduirea site-urilor
web, software descărcabil de reprezentare
tabelară.
42. Dezvoltare software, programare și
implementare, servicii de găzduire, software ca
și serviciu și închiriere de software, creare de
software, elaborare de software, întreținere de
software, actualizarea software-ului, instalarea
de software, proiectare de software, inginerie de
software, proiectare personalizată de software,
design și dezvoltare de software, configurare
de software de calculator, închirierea de
software, software ca serviciu (saas), închirieri
de hardware și software, furnizare de informații
despre proiectarea și dezvoltarea de software
și hardware pentru calculatoare, proiectare,
întreținere, închiriere și actualizare de software
de calculator, închirierea de software informatic,
de echipament pentru prelucrarea datelor și
de dispozitive periferice pentru computere,
servicii de consultanță pentru software, servicii
tehnice de descărcare de software, consultanță
privind întreținerea de software de calculator,
servicii de asistență tehnică referitoare la
software și aplicații de calculator, servicii de
consultanță și de informații despre proiectare
de software de calculator, servicii de grafică
digitala, servicii de proiectare grafică, servicii de
grafică digitală (servicii de prelucrare a imaginilor
digitale), proiectare şi dezvoltare de software
pentru baze de date electronice, proiectare
de calculatoare şi de software de calculatoare
pentru analizele şi rapoartele comerciale, servicii
de dezvoltare de pagini web, proiectare de
site-uri web, consultanţă privind crearea şi
proiectarea de site-uri web, servicii de consiliere
şi de dezvoltare de software de calculator,
proiectare de baze de date, proiectare şi
dezvoltare de baze de date, consultanţă privind
proiectarea şi dezvoltarea de programe pentru

baze de date informatice, consultanţă privind
proiectarea şi dezvoltarea de software de
calculator, consultanţă în materie de proiectare
şi dezvoltare de software, consultanţă în legătură
cu proiectarea de pagini principale şi de pagini
de internet, consultanţă în legătură cu crearea
de pagini principale şi de pagini de internet,
proiectare şi creare de pagini principale şi
pagini web, creare de animaţii pentru alte
persoane, design de broşuri, design de cărţi
de vizită, design artistic comercial, servicii
de design comercial, proiectare asistată de
calculator pentru grafică video, servicii de design
grafic pentru calculator, design şi dezvoltare de
software, design de imagini grafice şi semne
distinctive pentru identitatea corporativă, scriere
la comandă de programe, de software și de
coduri de calculator pentru crearea de pagini
web pe internet, proiectare, desen și scriere la
comandă de software de calculator, proiectare,
creare și programare de pagini web, programare
de pagini web personalizate, proiectare de pagini
web în scopuri publicitare, design de modele,
design grafic asistat de calculator, proiectare
și design grafic pentru crearea site-urilor web,
proiectare de software pentru terți, actualizarea
paginilor web pentru terți, dezvoltare de software
pentru terți.

───────
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(210) M 2022 00904
(151) 07/02/2022
(732) PREFERA FOODS SA, DN1 KM

392 + 600, COM. GALDA DE JOS,
JUDETUL ALBA, OIEJDEA, ALBA,
ROMANIA

(740) CABINET ANI FUCIU SRL, STR.
GAROAFELOR, BL. P53, SC. A, AP.
1, JUDETUL ILFOV, SNAGOV, ILFOV,
ROMANIA

(540)

Unfished PlantZalmon

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 05.03.11

clase:
29. Carne și produse din carne, fructe, ciuperci,
legume, nuci și leguminoase prelucrate, pește,
fructe de mare și moluște, nu vii, produse
lactate și înlocuitori, supe și baze de supă,
extracte din carne, uleiuri și grăsimi comestibile,
ouă și produse din ouă, pastă de pește,
cârnați de pește, mâncăruri din pește, file de
pește, înlocuitori de pește, batoane de pește
file, produse alimentare din pește, pește gătit
și congelat, alimente refrigerate din pește,
pește (conservat, în conserve), carne de
pește uscată, mâncăruri pe bază de pește,
produse congelate pe bază de pește, produs
tartinabil pe bază de pește, mâncăruri preparate
din înlocuitori de pește, alimente refrigerate
constând în principal din pește, mâncăruri
preparate constând în principal din pește,
mâncăruri congelate constând în principal din
pește, paste tartinabile din pește, fructe de mare
și moluște, înlocuitori de carne, înlocuitori de
carne pe bază de legume, mâncăruri preparate
din înlocuitori de fructe de mare, înlocuitori
de lapte, nu pe bază de produse lactate,
alimente preparate care constau în principal

din înlocuitori de carne, pateu vegetal tartinabil,
cârnați vegetali, proteină vegetală texturată
formată pentru utilizare ca înlocuitor de carne,
salate preparate.
30. Sandvișuri cu pește, plăcinte cu pește, sos
de peste, sosuri pentru pește congelat, produse
de patiserie conținând legume și pește, prânzuri
la cutie constând din orez, cu carne, pește sau
legume adăugate, mâncăruri preambalate care
constau în principal în orez, dar și cu carne, pește
sau legume, sosuri pentru salate, sandvișuri,
aperitive (tartine), plăcinte cu legume, pizza.

───────

(210) M 2022 00906
(151) 07/02/2022
(732) ALLIANZ T.C.COM, STR.

CERNISOARA NR. 97, JUDETUL
BRASOV, BRASOV, 500113,
BRAȘOV, ROMANIA

(740) ALECU BOGDAN, STRADA
L.PATRASCANU 2, JUDETUL BACAU,
BACAU, 600018, BACĂU, ROMANIA

(540)

LIDER CYLINDER ZINC
CYLINDER CILINDRU DIN
ZINC 5 COMPUTER KEYS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12

clase:
6. Metale comune și aliajele lor, minereuri,
materiale metalice pentru edificare și construcții,
construcții transportabile metalice, cabluri și fire
neelectrice din metale comune, mici articole de
fierărie, containere metalice pentru depozitare
sau transport, seifuri, tuburi metalice de
ramificație, aluminiu, sârme din aluminiu, folii din
aluminiu, nicovale, ancore, geamanduri de canal
(de acostare) din metal, plăci de ancorare, balize
de amarare din metal, ajutaje metalice, metal

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

(591) Culori revendicate: negru, albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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rezistent la frecare, armături metalice pentru
construcţii, armături metalice pentru conducte
de aer comprimat, armături metalice pentru
curele, storuri metalice de exterior, căptușeli
metalice (construcții), cabine metalice de baie,
balustrade metalice, benzi de oțel, legături
metalice, benzi metalice pentru legat, lingouri
de metal obișnuit, feronerie pentru construcții,
materiale metalice pentru construcții, elemente
metalice de protecție pentru copaci, plăci
metalice de construcție, construcții metalice,
cleme metalice pentru cabluri sau tuburi, cuve
metalice, recipiente metalice pentru gaze sub
presiune sau aer lichid, dispozitive metalice de
închidere pentru recipiente, gluciniu (beriliu),
cofraje metalice pentru beton, garnituri metalice
pentru paturi, rotile metalice pentru paturi, benzi
de legatura din metal de uz agricol, sârme
metalice de legat, legături metalice de uz agricol,
bare de oțel tras la rece, metale sub formă
de foițe sau pudră pentru imprimante în 3d,
table, sigilii de plumb, plăci de pardoseală
metalice, șuruburi metalice, table din oțel,
cutii metalice pentru scrisori, bronz, bronz
(obiecte de artă), bronz (monumente funerare),
litere și cifre din metale obișnuite cu excepția
caracterelor de tipografie, statuete din metale
comune, materiale metaloceramice (cermeți),
crom, minereuri de crom, containere din metal
(depozitare, transport), învelitori metalice pentru
acoperișuri, acoperișuri metalice, acoperișuri
de metal, care includ celule fotovoltaice,
țigle olandeze metalice, jgheaburi metalice
pentru acoperiș, țigle metalice, monumente
metalice, cutii din metale obișnuite, închizători
metalice pentru cutii, fire metalice, sârme din
aliaje de metale comune (cu excepția celor
fuzibile), țesături metalice, cablu de oțel, parâme
metalice, cabluri de teleferice, conducte metalice
de scurgere, turnichete, plăci turnante (căi
ferate), conducte metalice de refulare, știfturi
metalice, fișe de perete, ajutaje de metal,
console metalice (construcții), articole de fierărie,
traverse metalice pentru căi ferate, macazuri
de cale ferată, sârme din oțel, minereuri de
fier, forme metalice pentru gheață, seifuri,
electronice, etichete din metal, catarge din metal
pentru arborat steaguri, plăcuțe metalice pentru
vehicule, broaște metalice pentru vehicule,
capcane pentru fiare sălbatice, uși glisante
metalice, contrașine, cabine metalice pentru
vopsire cu pistolul, butoaie metalice, robinete
metalice pentru butoaie, cercuri de metal
pentru butoaie, arcuri (articole de fierărie),
pilitură, ferestre metalice, praguri de geam și
de ușă din metal, feronerie pentru ferestre,
garnituri metalice pentru ferestre, opritoare

metalice pentru ferestre, cofraje metalice, tocuri
metalice pentru ferestre, cremone, elemente
de prindere a ferestrelor din metal, role
de ferestre, ferocrom, ferosiliciu, ferotitan,
ferotungsten, construcții metalice prefabricate,
grătare pentru bușteni, materiale metalice
refractare pentru construcții, ecrane ignifuge
metalice pentru cuptoare, catarge portabile
pentru arborat steaguri, din metal, bride
metalice (coliere), dispozitive metalice de
închidere pentru sticle, folii metalice pentru
ambalare și împachetare, palete metalice pentru
manipulare, buncăre metalice (nemecanice),
planșee metalice, galenă (minereu), legături
metalice pentru snopi, cârlige metalice pentru
portmantouri, plăci comemorative din metal,
casete pentru bani (metalice sau nemetalice), uși
blindate din metal, germaniu, cadre de eșafodaj
din metal, șarpante metalice pentru construcții,
bare metalice exfoliate, cornișe metalice, cadre
metalice pentru sere, bare metalice trase
și șlefuite, matrițe (mulaj), structuri reticulare
metalice, bare pentru grătare metalice, clopote,
aliaje de lipit cu aur, monumente funerare
din metal, rame metalice pentru morminte,
cripte metalice, plăci funerare din metal, stele
funerare metalice, mânere sferice din metal,
virole pentru mânere, hafniu (celțiu), cârlige
metalice de uz menajer, cârlige pentru tăblițe
de ardezie, bare metalice de prindere pentru
căzi de baie, proptele (nicovale portabile),
cătușe, cârlige din metal pentru agățat genți,
uși pliante din metal, aliaje de sudură, funii
de oțel pentru manipularea sarcinilor, caiele
pentru potcoave, cotețe de metal, brățări
de identificare, metalice, plăcuțe metalice de
identificare, indiu, cadre metalice pentru plase
de țânțari, jaluzele metalice, cleme de metal
pentru cabluri, plăci metalice pentru construcții,
cadmiu, olane metalice pentru coșuri de fum,
gratii din metal pentru șemineuri, mantale din
metal pentru șeminee, canistre din metal, casete
metalice, papuci (de cablu) din metal, dolii
din metal pentru construcții, racorduri pentru
lanțuri, crampoane metalice, valve metalice
pentru conducte de scurgere, valve metalice
pentru conducte de apă, grinzi subțiri din metal,
plăci de strângere pentru menghine (articole
de fierărie), pitoane metalice (echipament de
alpinism), cutii metalice de conserve, coșuri
metalice, crucifixuri din metale comune, altele
decât articole de bijuterie, patinoare (structuri de
metal), obiecte de artă din metale comune, inele
de cupru, gabarite metalice de încărcare pentru
căi ferate, palete metalice de încărcare, suporturi
metalice pentru butoaie, metal antifricțiune,
șipci metalice, chioșcuri (structuri din metal),
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grătare metalice, role pentru uși glisante, cutii
metalice pentru truse de scule (goale), lăzi
metalice pentru scule (goale), aliaje de metale
obișnuite, parapeți metalici de siguranță pentru
drumuri, conducte din metal pentru instalații de
ventilare și climatizare, armături metalice pentru
conducte, limonit (mineral), sarma de lipit din
metal, vergele metalice pentru lipire, vergele
pentru sudură, blumuri (metalurgie), magneziu,
mangan, marchize metalice (construcții), uși
metalice, placarea cu metal a pereților
clădirilor, armături metalice pentru beton,
minereuri metalifere, grile din metal, cabluri
metalice, neelectrice, cuști metalice pentru
animale sălbatice, lanțuri metalice, metale sub
formă de pulberi, cadre metalice (construcții),
rampe metalice pentru vehicule, inele metalice,
garnituri metalice pentru mobilă, rotile metalice
pentru mobilă, scări metalice mobile pentru
îmbarcarea pasagerilor, molibden, feromolibden,
cuve metalice pentru mortar, manșoane (articole
de fierărie), cuie, plăci de identitate metalice,
aliaje argint-nichel, dispozitive metalice pentru
deschiderea ferestrelor (neelectrice), dispozitive
de închidere pentru ferestre, neelectrice,
racorduri metalice pentru cabluri neelectrice,
broaște metalice (altele decât electrice),
sonerii metalice (care nu sunt electrice),
dispozitive neelectrice pentru deschiderea
uşilor, dispozitive de închidere pentru uși
(neelectrice), sârme de cupru neizolate,
balize metalice neluminoase, numere metalice
neluminoase pentru case, indicatoare metalice
neluminoase și nemecanizate, panouri de
semnalizare neluminoase și nemecanizate, din
metal, indicatoare rutiere metalice, neluminoase
și nemecanizate, dispozitive metalice de
înfășurare, nemecanice, pentru furtunuri, nichel,
nituri metalice, niobiu, plăci de înmatriculare
metalice, ferestre batante de metal, recipiente
din metal pentru evacuarea uleiului de motor,
material fix pentru funiculare, suporturi metalice
fixe pentru prosoape de hârtie, distribuitoare
metalice, fixe, de pungi pentru excrementele
câinilor, blindaje din metal, uluci de metal,
dale metalice pentru pavaje, pavaje metalice,
stalpi din metal, stâlpi de metal pentru panouri
de publicitate, plăci din metal, mulaje din
metal pentru construcții, tampoane metalice,
metale piroforice, dispozitive de blocat roțile
(gheare), rampe metalice pentru lansare de
rachete , ornamente de cornișe metalice,
clanțe metalice, limbi de broască (zăvoare),
cobalt brut (metal), metale obișnuite brute sau
semifabricate, fontă brută sau semifabricată,
oțel brut sau semifabricat, plumb brut sau
semifabricat, cupru brut sau semifabricat, țevi

metalice, coturi metalice pentru țevi, manșoane
metalice pentru țevi, coliere metalice de îmbinare
pentru țevi, racorduri metalice pentru țevi,
jaluzele rulante din oțel, închizători metalice
pentru saci, seifuri (metalice sau nemetalice),
garnituri metalice pentru sicrie, stâlpi de metal
(părti de construcție), recipiente metalice pentru
acizi, tubulaturi metalice, capace metalice pentru
guri de vizitare, balamale metalice, șarniere
metalice, șaibe de metal, șine confecționate
din metal, materiale pentru căile ferate, eclise
de joantă, panouri indicatoare din metal, chei
din metal, racorduri de ungere, catarame din
metale obișnuite (articole de fierărie), broască
cu închidere automată, prelungitoare metalice
pentru cosuri, țevi metalice pentru coșuri de fum,
piulițe metalice, dopuri filetate metalice, pentru
sticle, grătare de șters încălțămintea, cuie pentru
încălțăminte, din metal, cocini metalice, praguri
metalice, șuruburi cu ureche, piscine (construcții
metalice), containere metalice plutitoare, cheiuri
plutitoare din metal pentru ancorarea vapoarelor,
uși batante din metal, scripeți metalici (cu
excepția celor pentru mașini), lanțuri de
siguranță de metal, aliaje de argint pentru
lipit, silozuri metalice, țăruși din metal pentru
plante sau copaci, inele metalice pentru chei,
etriere de întindere, role de întindere pentru
fire metalice (etriere de întindere), role de
întindere pentru benzi de fier (etriere de
întindere), role de întindere pentru benzi metalice
(etriere de întindere), cuie spintecate din metal,
pinteni, scări metalice, trambuline de metal,
cepuri metalice, palplanșe metalice, sârmă
ghimpată, piese turnate din oțel, construcții
din oțel, bile de oțel, aliaje de oțel, stâlpi
din oțel, țevi din oțel, grajduri metalice,
bare cilindrice metalice, staniol, scări mobile
metalice, gheare de picior (crampoane) pentru
cățărare, țăruși (articole de fierărie), ace (cuie),
accesorii metalice pentru bastoane, dopuri
și capace metalice, canalizări stradale din
metal, stâlpi de metal pentru linii electrice,
montanți metalici, tăvi metalice, lambriuri din
metal, recipiente metalice pentru combustibili
lichizi, tantal (metal), cabine telefonice din
metal, stâlpi telegrafici din metal, titan, fiertitan,
tombac, portaluri metalice, structuri metalice
transportabile, sere transportabile din metal,
agrafe metalice pentru curele de mașini,
dispozitive de întindere din metal, pentru curele,
pereți despărțitori din metal, scări din metal,
trepte de scări din metal, vanguri de metal (părți
de scări), taburete cu trepte din metal, feronerie
pentru uși, garnituri metalice pentru uși, opritoare
metalice pentru uși, tăblii metalice pentru uși,
mânere metalice pentru uși, drugi de zăvor,
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inele metalice pentru bătut la uși, cadre metalice
pentru uși, dispozitive de închidere pentru uși,
metalice, lamele, vanadiu, valve metalice (altele
decât părţi de maşini), ambalaje din tablă
cositorită, recipiente metalice de ambalaj, cofraje
metalice pentru puțuri petroliere, cleme din metal
pentru sigilarea pungilor, capace metalice de
îmbuteliere, aliaje de staniu placate cu argint,
colectoare metalice pentru canalizare, tălăngi,
lanțuri pentru vite, scăldătoare pentru păsări
(construcții metalice), colivii pentru pasari din
metal, voliere metalice (construcții), cheiuri din
metal, prefabricate, coșuri de fum metalice,
lacăte, dale de perete, metalice, căptușeli
metalice pentru pereți (construcții), bare de
oțel laminate la cald, conducte metalice pentru
apă, staniu, metal alb, giruete, dispozitive de
îndepărtare a păsărilor, acţionate de vânt,
corniere din metal, piese angulare din metal
(pentru constructii), console din metal pentru
mobilă, tungsten, ferowolfram, garduri metalice,
țăruși metalici pentru corturi, conducte metalice
pentru instalații de încălzire centrală, plafoane
metalice, zinc, zirconiu, ținte (cuie scurte),
manșoane (articole de fierărie).
17. Materiale de amortizare din cauciuc montate
pe ziduri de chei pentru prevenirea de daune la
docuri, vapoare și ambarcațiuni, racorduri, nu din
metal, pentru țevi flexibile, armături nemetalice
pentru conducte de aer comprimat, azbest, fibre
de azbest, fetru din amiant, șnururi din azbest,
țesături de azbest, hârtie din amiant, carton de
amiant, plăci de azbest, foi de azbest, căptușeli
din azbest, balata, plăci din scoarță de copac
pentru izolații acustice, bumbac de etanșare,
suporturi de spumă pentru aranjamente
florale, compoziții chimice pentru obturarea
scurgerilor, garnituri de etanșare, umpluturi
pentru rosturi de dilatare, benzi adezive
izolatoare, materiale de etanșare, călăfătuire,
inele de etanșare, burleți pentru etanșare,
dielectrice (izolatoare), fire elastice, altele decât
cele de uz textil, opritoare din cauciuc pentru
ferestre, compoziții izolante contra umidității
în construcții, materiale refractare izolante,
materiale filtrante (materiale plastice sau
spongioase semiprelucrate), materiale filtrante
din folii semiprelucrate din plastic, cauciuc lichid,
folii din celuloză regenerată, altele decât cele
pentru ambalare, mulaje din ebonită, garnituri
pentru îmbinări, țevi pentru stropit (udat), folii
antireflex, pentru geamuri, țesături din fibră
de sticlă pentru izolații, vată de sticlă pentru
izolații, cauciuc pentru reșaparea pneurilor,
garnituri de cauciuc pentru borcane, fire de
cauciuc, altele decât cele de uz textil, clapete
din cauciuc, soluții de cauciuc, manșoane din

cauciuc pentru protecția organelor de mașini,
dopuri din cauciuc, tampoane amortizoare
din cauciuc, inele din cauciuc, șnururi din
cauciuc, gutapercă, materiale semiprelucrate
pentru garnituri de frână, ebonită, izolatori
electrici, materiale izolatoare pentru căile ferate,
izolatori, vopsele izolante, benzi izolante, pâslă
pentru izolații, lacuri izolante, folii metalice
izolante, țesături izolante, mănuși izolante,
izolatoare pentru cabluri, uleiuri izolante pentru
transformatoare, uleiuri izolante, hârtie izolantă,
tencuieli izolante, chit, benzi autoadezive, altele
decât pentru papetărie, uz medical sau casnic,
fibre de carbon, altele decât cele pentru uz textil,
fibre din materiale plastice, altele decât cele de
uz textil, filamente de plastic pentru imprimare în
3d, folii de materiale plastice pentru uz agricol,
pelicule din materiale plastice, altele decât cele
pentru ambalaje, fire din materiale plastice,
altele decât cele de uz textil, garnituri pentru
ambreiaje, cauciuc, furtunuri din pânză de in,
armături nemetalice pentru conducte, garnituri
de etanșare pentru conducte, sarma de sudura
din materiale plastice, vată minerală (izolant),
compuși chimici pentru reținerea căldurii,
materiale împotriva radierii căldurii în cazane,
hârtie pentru condensatoare electrice, material
de capitonat din cauciuc sau materiale plastice,
materiale de etanșare (umplutură) din cauciuc
sau din plastic, mică brută sau semiprelucrată,
gumă, brută sau semi-prelucrată, gumă brută
sau semiprelucrată, racorduri nemetalice pentru
țevi rigide, manșoane nemetalice pentru
țevi, materiale pentru izolație fonică, lână
de zgură (izolant), furtunuri din materiale
textile, conducte flexibile nemetalice, fire
pentru lipit din materiale plastice, baraje
plutitoare antipoluare, perdele de siguranță din
azbest, cauciuc sintetic, rășini acrilice (produse
semifinite), rășini sintetice semiprelucrate,
materiale plastice semiprelucrate, acetat de
celuloză semiprelucrat, opritoare din cauciuc
pentru uși, șaibe din cauciuc sau din fibre
vulcanizate, valve din cauciuc sau din fibre
vulcanizate, furtune (tuburi) de legatura pentru
radiatoare de vehicule, fitinguri, nu din metal,
pentru țevi flexibile, săculeți (învelitori, cutii)
pentru ambalaj, din cauciuc, pânze din vâscoză,
altele decât cele pentru ambalare, fibre
vulcanizate, materiale calorifuge, garnituri de
etanșare, garnituri de etanșare pentru cilindri.
19. Burlane de scurgere, nemetalice, instalații
nemetalice pentru parcarea bicicletelor, țevi
de derivație nemetalice, alabastru, sticlă de
alabastru, stalpi de sustinere, nemetalici,
acvarii (construcții), pietriș pentru acvarii, nisip
pentru acvarii, armături nemetalice pentru
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construcții, mortar cu azbest, azbociment,
asfalt, pavele din asfalt, storuri de exterior
nemetalice și netextile, acoperiri nemetalice
(construcții), cabine de baie nemetalice, balize
neluminoase, nemetalice, suporturi, nu din
metal, balustrade nemetalice, barăci, pâslă
pentru construcții, sticlă de construcții, lemn de
construcție, materiale de construcții nemetalice,
panouri nemetalice pentru construcții, piatră
de construcții, construcții nemetalice, borduri
din plastic pentru amenajări peisagistice,
rezervoare din zidărie, cuarț, beton, elemente
de construcție din beton, cofraje pentru beton,
nemetalice, lianți pentru fabricarea pietrelor,
produse bituminoase pentru construcții),
carton bituminat, tencuieli bituminoase pentru
acoperișuri, pardoseli nemetalice, cutii de
scrisori (din zidărie), moloane, busturi din
piatră, beton sau marmură, țigle, acoperișuri, nu
din metal, acoperișuri nemetalice încorporând
celule fotovoltaice, jgheaburi nemetalice de
acoperiș, scânduri de astereală, plăci de
ardezie pentru acoperiș, acoperișuri din țiglă,
babale de legare, nemetalice, lemn pentru
doage, monumente nemetalice, sticlă armată,
conducte de evacuare nemetalice, turnichete
nemetalice, conducte forțate (nemetalice),
suporturi (console) nemetalice pentru construcții,
traverse nemetalice de căi ferate, sticlă emailată,
pentru construcții, catarge pentru arborat
steaguri, nu din metal, uși batante nemetalice,
cabine nemetalice pentru vopsit cu pistolul,
buiandrugi nemetalici, cadre (nemetalice) pentru
ferestre, sticlă pentru construcții, sticlă pentru
geamuri (cu excepția sticlei pentru geamurile
de vehicule), sticlă arhitecturală (ferestre)
pentru construcții, obloane nemetalice, casă
prefabricată (truse), materiale de construcție,
refractare, nemetalice, cărămizi, tencuieli de
ciment pentru ignifugare, statuete din piatră,
beton sau marmură, aglomerate din resturi
lemnoase de la prelucrarea trestiei de zahăr
(materiale de construcție), placaje din lemn,
planșee nemetalice, ipsos, plăci comemorative
nemetalice, stinghii pentru păsări, lemn fasonat,
geotextile, uși blindate, nu din metal, schele,
șarpante nemetalice, ornamente pentru cornișe
(construcții) nemetalice, cadre nemetalice pentru
sere, forme de turnătorie nemetalice, ghips,
grile nemetalice, granule de sticlă pentru
marcarea drumurilor, monumente funerare,
nemetalice, cadre nemetalice pentru cripte,
cripte nemetalice, cavouri nemetalice, plăci
funerare nemetalice, pietre funerare, stele
funerare nemetalice, plăci nemetalice pentru
cavouri, granit, suporturi din cauciuc pentru
izolarea seismică a clădirilor, uși pliante,

nu din metal, ciment pentru furnale, lemn
pentru fabricarea ustensilelor casnice, scânduri
(lemn de construcții), xilolit, scânduri din
lemn pentru pardoseală, șipci de lemn
pentru lambrisări, carton din pastă de lemn
pentru construcții, pavaje din lemn, panouri
din lemn, cotețe nemetalice pentru păsari,
plase împotriva insectelor, nu din metal,
sticlă izolantă (construcții), jaluzele nemetalice,
dale nemetalice pentru construcții, var, marne
calcaroase, pietre calcaroase, olane pentru
coșuri de fum (nemetalice), apărătoare pentru
coșuri de fum (nemetalice), mantale pentru
șeminee, nu din metal, dolii nemetalice
(construcții), corniere nemetalice, corniere
pentru acoperișuri , nemetalice, pietriș, vitralii,
dopuri de tevi de drenaj nici din metal,
nici din materiale plastice, clapete pentru
conducte de apă (cu excepția celor din
metal și materiale plastice), grinzi nemetalice,
patinoare (construcții) nemetalice, obiecte de
artă din piatră, beton sau marmură, piatră
artificială, șipci nemetalice, chioșcuri (structuri
nemetalice), scânduri de dușumea, parapeți de
siguranță pentru drumuri (nemetalici), conducte
nemetalice pentru instalații de ventilație și
climatizare, blocuri de pavaj luminoase, ciment
de magnezie, macadam, marchize nemetalice
(construcții), barăci pentru târguri, marmură,
stâlpi (piloni) nemetalici, lambriuri nemetalice
pentru construcții, mortar pentru construcții,
mozaicuri pentru construcții, ciment pentru
cuptoare, olivină pentru construcții, blindaje, nu
din metal, carton pentru construcții, parchet,
frize de parchet, smoală, piloni nemetalici,
uluce nemetalice, dale nemetalice, blocuri de
pavaj realizate din materiale nemetalice, stâlpi
din ciment, stâlpi nemetalici, stâlpi nemetalici
pentru panouri de publicitate, plăci din ciment,
componente de construcții (nemetalice) sub
formă de dale, porfir (piatră), lemn de esență
moale, plută aglomerată pentru construcții,
tencuieli (materiale de construcții), rampe de
lansare a rachetelor, nemetalice, ornamente
de cornișe nemetalice, cretă brută, tuburi din
gresie, tuburi rigide nemetalice (construcții),
nisip (cu excepția celui pentru turnătorie),
gresie pentru construcții, coloane nemetalice
pentru construcții, capace nemetalice pentru
guri de vizitare, șamotă, șisturi, pudră
de ardezie, stuf pentru construcții, zgură
(materiale de construcții), pietre de zgură,
lemn ecarisat, palarii de seminee nemetalice,
acoperisuri de seminee nemetalice, coşuri
de fum nemetalice, balast, cocine (care
nu sunt din metal), pervazuri de ferestre
(nemetalice), piscine (construcții nemetalice),
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docuri plutitoare nemetalice pentru amararea
vaselor, uși batante, nu din metal, chesoane
pentru construcții subacvatice, semnalizare
nemetalică, neluminoasă și nemecanică,
panouri de semnalizare, neluminoase şi
nemecanice, nu din metal, nisip argentifer,
silozuri nemetalice, coame de acoperiș, foaie
de furnir, trambuline nemetalice, palplanșe
nemetalice, grajduri, piatră, gudron de huilă,
lucrări în piatră, canale de scurgere nemetalice
pentru străzi, lianți pentru întreținerea drumurilor,
(materiale pentru construcția și acoperirea
șoselelor, borne rutiere nemetalice, neluminoase
și nemecanice, materiale pentru acoperirea
șoselelor, plăci din materiale artificiale pentru
marcajul drumurilor, stâlpi pentru linii electrice
(nemetalici), pereți despărțitori nemetalici,
gudron, benzi gudronate pentru construcții, lemn
semiprelucrat, cabine telefonice nemetalice,
stâlpi telegrafici nemetalici, teracotă, argilă,
ardezie, argilă pentru olărit, uși nemetalice,
construcții transportabile, nemetalice, sere
transportabile nemetalice, scări nemetalice,
trepte de scări nemetalice, vanguri nemetalice
(parți de scări), tuf, panouri de uși
nemetalice, rame de uși (nemetalice), prelungiri
nemetalice pentru coșuri de fum, placări
exterioare din vinil (materiale de construcții),
scăldatori pentru păsări (construcții nemetalice),
acvarii nemetalice (structuri), voliere nemetalice
(construcții), cheiuri prefabricate nemetalice,
coșuri de fum nemetalice, dale de perete,
nemetalice, conducte de apă, nemetalice,
garduri nemetalice, ciment, argila pentru
caramida, pamânt pentru cărămizi, plafoane
nemetalice.

───────
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(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.05.18; 26.05.02

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

6. Metale comune și aliajele lor, minereuri,
materiale metalice pentru edificare și construcții,
construcții transportabile metalice, cabluri și fire
neelectrice din metale comune, mici articole de
fierărie, containere metalice pentru depozitare
sau transport, seifuri, tuburi metalice de
ramificație, aluminiu, sârme din aluminiu, folii din
aluminiu, nicovale, ancore, geamanduri de canal
(de acostare) din metal, plăci de ancorare, balize
de amarare din metal, ajutaje metalice, metal
rezistent la frecare, armături metalice pentru
construcţii, armături metalice pentru conducte
de aer comprimat, armături metalice pentru
curele, storuri metalice de exterior, căptușeli
metalice (construcții), cabine metalice de baie,
balustrade metalice, benzi de oțel, legături
metalice, benzi metalice pentru legat, lingouri
de metal obișnuit, feronerie pentru construcții,
materiale metalice pentru construcții, elemente
metalice de protecție pentru copaci, plăci
metalice de construcție, construcții metalice,
cleme metalice pentru cabluri sau tuburi, cuve
metalice, recipiente metalice pentru gaze sub
presiune sau aer lichid, dispozitive metalice de
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metalice pentru snopi, cârlige metalice pentru
portmantouri, plăci comemorative din metal,
casete pentru bani (metalice sau nemetalice), uși
blindate din metal, germaniu, cadre de eșafodaj
din metal, șarpante metalice pentru construcții,
bare metalice exfoliate, cornișe metalice, cadre
metalice pentru sere, bare metalice trase
și șlefuite, matrițe (mulaj), structuri reticulare
metalice, bare pentru grătare metalice, clopote,
aliaje de lipit cu aur), monumente funerare
din metal, rame metalice pentru morminte,
cripte metalice, plăci funerare din metal, stele
funerare metalice, mânere sferice din metal,
virole pentru mânere, hafniu (celțiu), cârlige
metalice de uz menajer, cârlige pentru tăblițe
de ardezie, bare metalice de prindere pentru
căzi de baie, proptele (nicovale portabile),
cătușe, cârlige din metal pentru agățat genți,
uși pliante din metal, aliaje de sudură, funii
de oțel pentru manipularea sarcinilor, caiele
pentru potcoave, cotețe de metal, brățări
de identificare, metalice, plăcuțe metalice de
identificare, indiu, cadre metalice pentru plase
de țânțari, jaluzele metalice, cleme de metal
pentru cabluri, plăci metalice pentru construcții,
cadmiu, olane metalice pentru coșuri de fum,
gratii din metal pentru șemineuri, mantale din
metal pentru șeminee, canistre din metal, casete
metalice, papuci (de cablu) din metal, dolii
din metal pentru construcții, racorduri pentru
lanțuri, crampoane metalice, valve metalice
pentru conducte de scurgere, valve metalice
pentru conducte de apă, grinzi subțiri din metal,
plăci de strângere pentru menghine (articole
de fierărie), pitoane metalice (echipament de
alpinism), cutii metalice de conserve, coșuri
metalice, crucifixuri din metale comune, altele
decât articole de bijuterie, patinoare (structuri de
metal), obiecte de artă din metale comune, inele
de cupru , gabarite metalice de încărcare pentru
căi ferate, palete metalice de încărcare, suporturi
metalice pentru butoaie, metal antifricțiune,
șipci metalice, chioșcuri (structuri din metal),
grătare metalice, role pentru uși glisante,
cutii metalice pentru truse de scule (goale),
lăzi metalice pentru scule (goale), aliaje de
metale obișnuite, parapeți metalici de siguranță
pentru drumuri, conducte din metal pentru
instalații de ventilare și climatizare, armături
metalice pentru conducte, limonit (mineral),
sarma de lipit din metal, vergele metalice
pentru lipire, vergele pentru sudură, blumuri
(metalurgie), magneziu, mangan, marchize
metalice (construcții), uși metalice, placarea cu
metal a pereților clădirilor, armături metalice
pentru beton, minereuri metalifere, grile din
metal, cabluri metalice, neelectrice, cuști

închidere pentru recipiente, gluciniu (beriliu),
cofraje metalice pentru beton, garnituri metalice
pentru paturi, rotile metalice pentru paturi,
benzi de legatura din metal de uz agricol,
sârme metalice de legat, legături metalice de uz
agricol, bare de oțel tras la rece, metale sub
formă de foițe sau pudră pentru imprimante în
3d, table, sigilii de plumb, plăci de pardoseală
metalice, șuruburi metalice, table din oțel,
cutii metalice pentru scrisori, bronz, bronz
(obiecte de artă), bronz (monumente funerare),
litere și cifre din metale obișnuite cu excepția
caracterelor de tipografie, statuete din metale
comune, materiale metaloceramice (cermeți),
crom, minereuri de crom, containere din metal
(depozitare, transport), învelitori metalice pentru
acoperișuri, acoperișuri metalice, acoperișuri
de metal, care includ celule fotovoltaice,
țigle olandeze metalice, jgheaburi metalice
pentru acoperiș, țigle metalice, monumente
metalice, cutii din metale obișnuite, închizători
metalice pentru cutii, fire metalice, sârme din
aliaje de metale comune (cu excepția celor
fuzibile), țesături metalice, cablu de oțel, parâme
metalice, cabluri de teleferice, conducte metalice
de scurgere, turnichete, plăci turnante (căi
ferate), conducte metalice de refulare, știfturi
metalice, fișe de perete, ajutaje de metal,
console metalice (construcții), articole de fierărie,
traverse metalice pentru căi ferate, macazuri
de cale ferată, sârme din oțel, minereuri de
fier, forme metalice pentru gheață, seifuri,
electronice, etichete din metal, catarge din metal
pentru arborat steaguri, plăcuțe metalice pentru
vehicule, broaște metalice pentru vehicule,
capcane pentru fiare sălbatice, uși glisante
metalice, contrașine, cabine metalice pentru
vopsire cu pistolul, butoaie metalice, robinete
metalice pentru butoaie, cercuri de metal
pentru butoaie, arcuri (articole de fierărie),
pilitură, ferestre metalice, praguri de geam și
de ușă din metal, feronerie pentru ferestre,
garnituri metalice pentru ferestre, opritoare
metalice pentru ferestre, cofraje metalice, tocuri
metalice pentru ferestre, cremone, elemente
de prindere a ferestrelor din metal, role
de ferestre, ferocrom, ferosiliciu, ferotitan,
ferotungsten, construcții metalice prefabricate,
grătare pentru bușteni, materiale metalice
refractare pentru construcții, ecrane ignifuge
metalice pentru cuptoare, catarge portabile
pentru arborat steaguri, din metal, bride
metalice (coliere), dispozitive metalice de
închidere pentru sticle, folii metalice pentru
ambalare și împachetare, palete metalice pentru
manipulare, buncăre metalice (nemecanice),
planșee metalice, galenă (minereu), legături
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metalice pentru animale sălbatice, lanțuri
metalice, metale sub formă de pulberi, cadre
metalice (construcții), rampe metalice pentru
vehicule, inele metalice, garnituri metalice pentru
mobilă, rotile metalice pentru mobilă, scări
metalice mobile pentru îmbarcarea pasagerilor,
molibden, feromolibden, cuve metalice pentru
mortar, manșoane (articole de fierărie), cuie,
plăci de identitate metalice, aliaje argint-
nichel, dispozitive metalice pentru deschiderea
ferestrelor (neelectrice), dispozitive de închidere
pentru ferestre, neelectrice, racorduri metalice
pentru cabluri neelectrice, broaște metalice
(altele decât electrice), sonerii metalice (care nu
sunt electrice), uşi (dispozitive neelectrice pentru
deschiderea -lor), dispozitive de închidere pentru
uși (neelectrice), sârme de cupru neizolate,
balize metalice neluminoase, numere metalice
neluminoase pentru case, indicatoare metalice
neluminoase și nemecanizate, panouri de
semnalizare neluminoase și nemecanizate, din
metal, indicatoare rutiere metalice, neluminoase
și nemecanizate, dispozitive metalice de
înfășurare, nemecanice, pentru furtunuri, nichel,
nituri metalice, niobiu, plăci de înmatriculare
metalice, ferestre batante de metal, recipiente
din metal pentru evacuarea uleiului de motor,
funiculare (material fix pentru -), suporturi
metalice fixe pentru prosoape de hârtie,
distribuitoare metalice, fixe, de pungi pentru
excrementele câinilor, blindaje din metal, uluci
de metal, dale metalice pentru pavaje, pavaje
metalice, stalpi din metal, stâlpi de metal
pentru panouri de publicitate, plăci din metal,
mulaje din metal pentru construcții, tampoane
metalice, metale piroforice, dispozitive de blocat
roțile (gheare), rampe metalice pentru lansare
de rachete, ornamente de cornișe metalice,
clanțe metalice, limbi de broască (zăvoare),
cobalt brut (metal), metale obișnuite brute sau
semifabricate, fontă brută sau semifabricată,
oțel brut sau semifabricat, plumb brut sau
semifabricat, cupru brut sau semifabricat, țevi
metalice, coturi metalice pentru țevi, manșoane
metalice pentru țevi, coliere metalice de îmbinare
pentru țevi, racorduri metalice pentru țevi,
jaluzele rulante din oțel, închizători metalice
pentru saci, seifuri (metalice sau nemetalice),
garnituri metalice pentru sicrie, stâlpi de metal
(părti de construcție), recipiente metalice pentru
acizi, tubulaturi metalice, capace metalice pentru
guri de vizitare, balamale metalice, șarniere
metalice, șaibe de metal, șine confecționate
din metal, materiale pentru căile ferate, eclise
de joantă, panouri indicatoare din metal, chei
din metal, racorduri de ungere, catarame din
metale obișnuite (articole de fierărie), broască

cu închidere automată, prelungitoare metalice
pentru cosuri, țevi metalice pentru coșuri de fum,
piulițe metalice, dopuri filetate metalice, pentru
sticle, grătare de șters încălțămintea, cuie pentru
încălțăminte, din metal, cocini metalice, praguri
metalice, șuruburi cu ureche, piscine (construcții
metalice), containere metalice plutitoare, cheiuri
plutitoare din metal pentru ancorarea vapoarelor,
uși batante din metal, scripeți metalici (cu
excepția celor pentru mașini), lanțuri de
siguranță de metal, aliaje de argint pentru
lipit, silozuri metalice, țăruși din metal pentru
plante sau copaci, inele metalice pentru chei,
etriere de întindere, role de întindere pentru fire
metalice (etriere de întindere), role de întindere
pentru benzi de fier (etriere de întindere), role
de întindere pentru benzi metalice (etriere de
întindere), cuie spintecate din metal, pinteni,
scări metalice, trambuline de metal, cepuri
metalice, palplanșe metalice, sârmă ghimpată,
piese turnate din oțel, construcții din oțel, bile
de oțel, aliaje de oțel , stâlpi din oțel , țevi din
oțel, grajduri metalice, bare cilindrice metalice,
staniol, scări mobile metalice, gheare de picior
(crampoane) pentru cățărare, țăruși (articole
de fierărie), ace (cuie), accesorii metalice
pentru bastoane, dopuri și capace metalice,
canalizări stradale din metal, stâlpi de metal
pentru linii electrice, montanți metalici, tăvi
metalice, lambriuri din metal, recipiente metalice
pentru combustibili lichizi, tantal (metal),
cabine telefonice din metal, stâlpi telegrafici
din metal, titan, fiertitan, tombac, portaluri
metalice, structuri metalice transportabile, sere
transportabile din metal, agrafe metalice pentru
curele de mașini, dispozitive de întindere din
metal, pentru curele, pereți despărțitori din metal,
scări din metal, trepte de scări din metal, vanguri
de metal (părți de scări), taburete cu trepte din
metal, feronerie pentru uși, garnituri metalice
pentru uși, opritoare metalice pentru uși, tăblii
metalice pentru uși, mânere metalice pentru uși,
drugi de zăvor, inele metalice pentru bătut la
uși, cadre metalice pentru uși, dispozitive de
închidere pentru uși, metalice, lamele, vanadiu,
valve metalice (altele decât părţi de maşini),
ambalaje din tablă cositorită, recipiente metalice
de ambalaj, cofraje metalice pentru puțuri
petroliere, cleme din metal pentru sigilarea
pungilor, capace metalice de îmbuteliere, aliaje
de staniu placate cu argint, colectoare metalice
pentru canalizare, tălăngi, lanțuri pentru vite,
scăldătoare pentru păsări (construcții metalice),
colivii pentru pasari din metal, voliere metalice
(construcții), cheiuri din metal, prefabricate,
coșuri de fum metalice, lacăte, dale de perete,
metalice, pereți (căptușeli metalice pentru
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(construcții), bare de oțel laminate la cald,
conducte metalice pentru apă, staniu, metal alb,
giruete, dispozitive de îndepărtare a păsărilor,
acţionate de vânt, corniere din metal, piese
angulare din metal (pentru constructii), console
din metal pentru mobilă, tungsten, ferowolfram,
garduri metalice, țăruși metalici pentru corturi,
conducte metalice pentru instalații de încălzire
centrală, plafoane metalice, zinc, zirconiu, ținte
(cuie scurte), manșoane (articole de fierărie).
17. Materiale de amortizare din cauciuc montate
pe ziduri de chei pentru prevenirea de daune la
docuri, vapoare și ambarcațiuni, racorduri, nu din
metal, pentru țevi flexibile, armături nemetalice
pentru conducte de aer comprimat, azbest, fibre
de azbest, fetru din amiant, șnururi din azbest,
țesături de azbest, hârtie din amiant, carton de
amiant, plăci de azbest, foi de azbest, căptușeli
din azbest, balata, plăci din scoarță de copac
pentru izolații acustice, bumbac de etanșare,
suporturi de spumă pentru aranjamente florale,
compoziții chimice pentru obturarea scurgerilor,
garnituri de etanșare, umpluturi pentru rosturi de
dilatare , benzi adezive izolatoare,
materiale de etanșare, călăfătuire, inele de
etanșare, burleți pentru etanșare, dielectrice
(izolatoare), fire elastice, altele decât cele
de uz textil, opritoare din cauciuc pentru
ferestre, compoziții izolantecontra umidității în
construcții, materiale refractare izolante, filtrante
materiale (materiale plastice sau spongioase
semiprelucrate), materiale filtrante din folii
semiprelucrate din plastic, cauciuc lichid, folii
din celuloză regenerată, altele decât cele pentru
ambalare, mulaje din ebonită, garnituri pentru
îmbinări, țevi pentru stropit (udat), folii antireflex,
pentru geamuri, țesături din fibră de sticlă
pentru izolații, vată de sticlă pentru izolații,
cauciuc pentru reșaparea pneurilor, garnituri de
cauciuc pentru borcane, fire de cauciuc, altele
decât cele de uz textil, clapete din cauciuc,
soluții de cauciuc, manșoane din cauciuc
pentru protecția organelor de mașini, dopuri
din cauciuc, tampoane amortizoare din cauciuc,
inele din cauciuc, șnururi din cauciuc, gutapercă,
materiale semiprelucrate pentru garnituri de
frână, ebonită, izolatori electrici, materiale
izolatoare pentru căile ferate, izolatori, vopsele
izolante, benzi izolante, pâslă pentru izolații,
lacuri izolante, folii metalice izolante, țesături
izolante, mănuși izolante, izolatoare pentru
cabluri, uleiuri izolante pentru transformatoare,
uleiuri izolante, hârtie izolantă, tencuieli izolante,
chit, benzi autoadezive, altele decât pentru
papetărie, uz medical sau casnic, fibre de
carbon, altele decât cele pentru uz textil, fibre
din materiale plastice, altele decât cele de uz

textil, filamente de plastic pentru imprimare în
3d, folii de materiale plastice pentru uz agricol,
pelicule din materiale plastice, altele decât cele
pentru ambalaje, fire din materiale plastice,
altele decât cele de uz textil, garnituri pentru
ambreiaje, cauciuc, furtunuri din pânză de in,
armături nemetalice pentru conducte, garnituri
de etanșare pentru conducte, sarma de sudura
din materiale plastice, vată minerală (izolant),
compuși chimici pentru reținerea căldurii,
materiale împotriva radierii căldurii în cazane,
hârtie pentru condensatoare electrice, material
de capitonat din cauciuc sau materiale plastice,
materiale de etanșare (umplutură) din cauciuc
sau din plastic, mică brută sau semiprelucrată,
gumă, brută sau semi-prelucrată, gumă brută
sau semiprelucrată, racorduri nemetalice pentru
țevi rigide, manșoane nemetalice pentru
țevi, materiale pentru izolație fonică, lână
de zgură (izolant), furtunuri din materiale
textile, conducte flexibile nemetalice, fire
pentru lipit din materiale plastice, baraje
plutitoare antipoluare, perdele de siguranță din
azbest, cauciuc sintetic, rășini acrilice (produse
semifinite), rășini sintetice semiprelucrate,
materiale plastice semiprelucrate, acetat de
celuloză semiprelucrat, opritoare din cauciuc
pentru uși, șaibe din cauciuc sau din fibre
vulcanizate, valve din cauciuc sau din fibre
vulcanizate, furtune (tuburi) de legatura pentru
radiatoare de vehicule, fitinguri, nu din metal,
pentru țevi flexibile, săculeți (învelitori, cutii)
pentru ambalaj, din cauciuc, pânze din vâscoză,
altele decât cele pentru ambalare, fibre
vulcanizate, materiale calorifuge, garnituri de
etanșare, garnituri de etanșare pentru cilindri.
19. Burlane de scurgere, nemetalice, instalații
nemetalice pentru parcarea bicicletelor, țevi
de derivație nemetalice, alabastru, sticlă de
alabastru, stalpi de sustinere, nemetalici,
acvarii (construcții), pietriș pentru acvarii, nisip
pentru acvarii, armături nemetalice pentru
construcții, mortar cu azbest, azbociment,
asfalt, pavele din asfalt, storuri de exterior
nemetalice și netextile, acoperiri nemetalice
(construcții), cabine de baie nemetalice, balize
neluminoase, nemetalice, suporturi, nu din
metal, balustrade nemetalice, barăci, pâslă
pentru construcții, sticlă de construcții, lemn de
construcție, materiale de construcții nemetalice,
panouri nemetalice pentru construcții, piatră
de construcții, construcții nemetalice, borduri
din plastic pentru amenajări peisagistice,
rezervoare din zidărie, cuarț, beton, elemente
de construcție din beton, cofraje pentru beton,
nemetalice, lianți pentru fabricarea pietrelor,
produse bituminoase pentru construcții),
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carton bituminat, tencuieli bituminoase pentru
acoperișuri, pardoseli nemetalice, cutii de
scrisori (din zidărie), moloane, busturi din
piatră, beton sau marmură, țigle, acoperișuri, nu
din metal, acoperișuri nemetalice încorporând
celule fotovoltaice, jgheaburi nemetalice de
acoperiș, scânduri de astereală, plăci de
ardezie pentru acoperiș, acoperișuri din țiglă,
babale de legare, nemetalice, lemn pentru
doage, monumente nemetalice, sticlă armată,
conducte de evacuare nemetalice, turnichete
nemetalice, conducte forțate (nemetalice),
suporturi (console) nemetalice pentru construcții,
traverse nemetalice de căi ferate, sticlă emailată,
pentru construcții, catarge pentru arborat
steaguri, nu din metal, uși batante nemetalice,
cabine nemetalice pentru vopsit cu pistolul,
buiandrugi nemetalici, cadre (nemetalice) pentru
ferestre, sticlă pentru construcții, sticlă pentru
geamuri (cu excepția sticlei pentru geamurile
de vehicule), sticlă arhitecturală (ferestre)
pentru construcții, obloane nemetalice, casă
prefabricată (truse), materiale de construcție,
refractare, nemetalice, cărămizi, tencuieli de
ciment pentru ignifugare, statuete din piatră,
beton sau marmură, aglomerate din resturi
lemnoase de la prelucrarea trestiei de zahăr
(materiale de construcție), placaje din lemn,
planșee nemetalice, ipsos, plăci comemorative
nemetalice, stinghii pentru păsări, lemn fasonat,
geotextile, uși blindate, nu din metal, schele,
șarpante nemetalice, ornamente pentru cornișe
(construcții) nemetalice, cadre nemetalice pentru
sere, forme de turnătorie nemetalice, ghips,
grile nemetalice, granule de sticlă pentru
marcarea drumurilor, monumente funerare,
nemetalice, cadre nemetalice pentru cripte,
cripte nemetalice, cavouri nemetalice, plăci
funerare nemetalice, pietre funerare, stele
funerare nemetalice, plăci nemetalice pentru
cavouri, granit, suporturi din cauciuc pentru
izolarea seismică a clădirilor, uși pliante,
nu din metal, ciment pentru furnale, lemn
pentru fabricarea ustensilelor casnice, scânduri
(lemn de construcții), xilolit, scânduri din
lemn pentru pardoseală, șipci de lemn
pentru lambrisări, carton din pastă de lemn
pentru construcții, pavaje din lemn, panouri
din lemn, cotețe nemetalice pentru păsari,
plase împotriva insectelor, nu din metal,
sticlă izolantă (construcții), jaluzele nemetalice,
dale nemetalice pentru construcții, var, marne
calcaroase, pietre calcaroase, olane pentru
coșuri de fum (nemetalice), apărătoare pentru
coșuri de fum (nemetalice), mantale pentru
șeminee, nu din metal, dolii nemetalice
(construcții), corniere nemetalice, corniere

pentru acoperișuri, nemetalice, pietriș, vitralii,
dopuri de tevi de drenaj nici din metal,
nici din materiale plastice, clapete pentru
conducte de apă (cu excepția celor din
metal și materiale plastice), grinzi nemetalice,
patinoare (construcții) nemetalice, obiecte de
artă din piatră, beton sau marmură, piatră
artificială, șipci nemetalice, chioșcuri (structuri
nemetalice), scânduri de dușumea, parapeți de
siguranță pentru drumuri (nemetalici), conducte
nemetalice pentru instalații de ventilație și
climatizare, blocuri de pavaj luminoase, ciment
de magnezie, macadam, marchize nemetalice
(construcții), barăci pentru târguri, marmură,
stâlpi (piloni) nemetalici, lambriuri nemetalice
pentru construcții, mortar pentru construcții,
mozaicuri pentru construcții, ciment pentru
cuptoare, olivină pentru construcții, blindaje, nu
din metal, carton pentru construcții, parchet,
frize de parchet, smoală, piloni nemetalici,
uluce nemetalice, dale nemetalice, blocuri de
pavaj realizate din materiale nemetalice, stâlpi
din ciment, stâlpi nemetalici, stâlpi nemetalici
pentru panouri de publicitate, plăci din ciment,
componente de construcții (nemetalice) sub
formă de dale, porfir (piatră), lemn de esență
moale, plută aglomerată pentru construcții,
tencuieli (materiale de construcții), rampe de
lansare a rachetelor, nemetalice, ornamente
de cornișe nemetalice, cretă brută, tuburi din
gresie, tuburi rigide nemetalice (construcții),
nisip (cu excepția celui pentru turnătorie),
gresie pentru construcții, coloane nemetalice
pentru construcții, capace nemetalice pentru
guri de vizitare, șamotă, șisturi, pudră
de ardezie, stuf pentru construcții, zgură
(materiale de construcții), pietre de zgură,
lemn ecarisat, palarii de seminee nemetalice,
acoperisuri de seminee nemetalice, coşuri
de fum nemetalice, balast, cocine (care
nu sunt din metal), pervazuri de ferestre
(nemetalice), piscine (construcții nemetalice),
docuri plutitoare nemetalice pentru amararea
vaselor, uși batante, nu din metal, chesoane
pentru construcții subacvatice, semnalizare
nemetalică, neluminoasă și nemecanică,
panouri de semnalizare, neluminoase şi
nemecanice, nu din metal, nisip argentifer,
silozuri nemetalice, coame de acoperiș, foaie
de furnir, trambuline nemetalice, palplanșe
nemetalice, grajduri, piatră, gudron de huilă,
lucrări în piatră, canale de scurgere nemetalice
pentru străzi, lianți pentru întreținerea drumurilor,
(materiale pentru construcția și acoperirea
șoselelor, borne rutiere nemetalice, neluminoase
și nemecanice, materiale pentru acoperirea
șoselelor, plăci din materiale artificiale pentru
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marcajul drumurilor, stâlpi pentru linii electrice
(nemetalici), pereți despărțitori nemetalici,
gudron, benzi gudronate pentru construcții, lemn
semiprelucrat, cabine telefonice nemetalice,
stâlpi telegrafici nemetalici, teracotă, argilă,
ardezie, argilă pentru olărit, uși nemetalice,
construcții transportabile, nemetalice, sere
transportabile nemetalice, scări nemetalice,
trepte de scări nemetalice, vanguri nemetalice
(parți de scări), tuf, panouri de uși
nemetalice, rame de uși (nemetalice), prelungiri
nemetalice pentru coșuri de fum, placări
exterioare din vinil (materiale de construcții),
scăldatori pentru păsări (construcții nemetalice),
acvarii nemetalice (structuri), voliere nemetalice
(construcții), cheiuri prefabricate nemetalice,
coșuri de fum nemetalice, dale de perete,
nemetalice, conducte de apă, nemetalice,
garduri nemetalice, ciment, argila pentru
caramida, pamânt pentru cărămizi, plafoane
nemetalice.

───────

(210) M 2022 00910
(151) 07/02/2022
(732) ANTENA 3 S.A., B-DUL DIMITRIE

POMPEIU NR. 9-9A, IRIDE
BUSINESS PARK, CLADIREA 14,
PARTER, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

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

(540)

Dar și Har
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, publicitate prin televiziune,
publicitate radio, producție și distribuție de
reclame la radio și la televiziune, servicii
de publicitate prin intermediul textelor afișate
pe ecrane de televiziune, închirierea spaţiului
publicitar, promovarea produselor și serviciilor
terților prin închiriere de spațiu publicitar în cadrul
ziarelor, revistelor, emisiunilor tv, emisiunilor
de radio, ori pe site-uri web, închirierea

timpului publicitar în mediile de comunicare,
postarea de afişe și anunțuri publicitare,
compilarea de informaţii în baze de date
computerizate, sistematizarea informaţiilor în
baze de date computerizate, managementul
computerizat al fişierelor, consultanţă privind
strategiile de comunicare în relaţiile publice,
consultanţă privind strategiile de comunicare
în publicitate, organizare de abonamente
la un canal de televiziune pentru terți,
calcularea cotei de audiență pentru emisiuni
de radio și televiziune, servicii de aşezare
în pagină în scopuri publicitare, scrierea și
publicarea de texte publicitare, închirierea de
material publicitar, scrierea de scenarii în
scopuri de publicitate, actualizarea materialelor
de publicitate, producție de programe
de teleshopping, promovarea produselor și
serviciilor terților prin programe tip teleshopping,
marketing, servicii de relaţii media, servicii de
revista presei, servicii de revizuire a articolelor
din ziar, sondaje de opinie,
servicii de relaţii publice, organizarea de
evenimente în scop publicitar, servicii de
telemarketing.
38. Difuzare de programe și emisiuni de
televiziune și/sau programe și emisiuni de radio,
difuzare de informații prin intermediul televiziunii,
difuzarea prin intermediul televizorului, difuzarea
prin intermediul televiziunii prin cablu,
transmiterea de programe și emisiuni de
televiziune prin satelit, difuzare de programe
și emisiuni de televiziune și/sau programe și
emisiuni de radio prin intermediul internetului,
servicii de transmisie de programe de
televiziune în sistem pay-per-view, comunicaţii
prin terminalele de calculator, comunicaţii
prin reţelele de fibră optică, transmiterea cu
ajutorul calculatorului a mesajelor şi imaginilor,
transmisie de podcasturi, servicii de agenţie
de presă, furnizarea de forumuri online,
flux continuu (streaming) de date, furnizarea
canalelor de telecomunicaţii pentru serviciile de
teleshopping, servicii de teleconferinţă, servicii
de videoconferinţă, transmiterea fişierelor
digitale, transmisia video la cerere, furnizarea de
camere de chat pe internet.
41. Producţia de programe de radio, producția
de programe de televiziune, producţia de
emisiuni de radio, producția de emisiuni
de televiziune, producția de talk-show-uri
de televiziune și de radio, organizarea de
dezbateri televizate, organizarea de dezbateri
la radio, divertisment radio, divertisment de
televiziune, servicii de instruire prin intermediul
emisiunilor de radio sau de televiziune,
furnizare de servicii de divertisment și
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educație prin intermediul televiziunii, furnizare
de servicii de divertisment și educație
prin intermediul radioului, organizarea de
concursuri televizate, prezentare de programe
de televiziune, prezentare de emisiuni de
televiziune, prezentare de programe de radio,
servicii ale studiourilor de televiziune, montaj
de programe de televiziune, pregătire de
programe de televiziune, producție de filme
pentru televiziune, servicii de programe de știri
pentru radio sau televiziune, servicii jurnalistice,
producția și prezentarea unei emisiuni de
televiziune care conține o combinatie de anchete
jurnalistice, investigații jurnalistice, reportaje și
dezbateri în platoul televiziunii pe subiectele
abordate, producția și prezentarea unei emisiuni
de televiziune în care, pe subiectele abordate,
se oferă informații diverse și sunt invitați
specialiști, producție de efecte speciale pentru
televiziune, furnizare de informații referitoare la
programe de televiziune, servicii de studiouri
de înregistrare, scrierea de scenarii, altele
decât cele publicitare, închirierea de decoruri
pentru studiouri de televiziune, furnizarea de
filme şi programe de televiziune, nedescărcabile,
prin servicii de transmitere de video la cerere
(video-on-demand), găzduire și organizare de
ceremonii de decernare de premii referitoare la
televiziune sau radio, găzduire și organizare de
ceremonii de decernare de premii referitoare
la știință, tehnologie, educație, instruire, artă,
sport, divertisment, organizare de gale de
ceremonie, producția de programe de televiziune
în vederea difuzării pe dispozitive mobile,
servicii de reporteri de ştiri, servicii de
reportaje fotografice, fotografie, furnizarea online
de imagini video, nedescărcabile, furnizarea
online de muzică, nedescărcabilă, furnizare
de conținut audio online nedescărcabil, servicii
de publicare online, servicii de publicare
multimedia, publicarea online a cărţilor şi
jurnalelor electronice, furnizarea online de
publicaţii electronice, nedescărcabile, publicarea
de texte, altele decât textele de publicitate,
creare (redactare) de podcasturi, furnizarea
de informații despre divertisment, educație,
activități sportive și culturale, subtitrare, scriere
de texte, cu excepția textelor publicitare,
publicare de texte și imagini, inclusiv în
format electronic, altele decât cele în scopuri
publicitare, publicare de materiale editoriale
pe site-uri accesibile printr-o rețea globală de
calculatoare, organizarea expozițiilor în scop
educațional, artistic sau cultural, organizarea
și coordonarea conferințelor, congreselor și
simpozioanelor, organizarea de workshop-uri,
organizarea de ateliere, dublări, servicii de

punere în pagină, altele decât pentru scop
publicitar, microfilmare, prezentarea prestaţiilor
live, furnizarea de recenzii pentru scopuri
de divertisment sau culturale, scenarii, altele
decât cele publicitare, intervievarea personajelor
contemporane în scopuri educative sau de
divertisment, organizarea de evenimente în
scopuri artistice, culturale, educaționale, de
divertisment sau sportive, furnizarea de
divertisment, educație, instruire prin intermediul
unor emisiuni de televiziune disponibile pe un
website, organizarea de spectacole, furnizare
de informații online referitoare la mijloace media
audio și vizuale, furnizarea de divertisment,
educație și instruire prin intermediul unor
emisiuni de televiziune disponibile pe un website.

───────

(210) M 2022 00911
(151) 07/02/2022
(732) PRO DATA INTERNATIONAL SRL,

SOS. PANDURI NR.35, BL.P1B,
SC.A, ET.6, AP. 28, SECTOR 5,
BUCURESTI, 050655, ROMANIA

(540)

EPS
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
2. Cerneluri pentru imprimare, marcare și
gravură, vopsele, coloranți, pigmenți și cerneluri,
tonere, tonere introduse în cartușe, tonere
(cerneluri uscate) pentru xerografie, cerneală
sub formă de cartușe, cartușe de toner
(încărcate) pentru fotocopiatoare, cartușe cu
jet de cerneală (umplute), cartușe cu tuș,
umplute, pentru imprimante, cartușe de toner,
umplute, pentru faxuri, cartușe de cerneală,
umplute, pentru faxuri, cartușe de toner
(încărcate) pentru fotocopiatoare fotografice,
cartușe de toner (încărcate) pentru imprimante
matriciale, cartușe de toner (încărcate) pentru
fotocopiatoare termice, cartușe de toner
(încărcate) pentru fotocopiatoare electrostatice,
cartușe de toner, umplute, pentru imprimante
laser, cartușe umplute cu cerneală comestibilă,
pentru imprimante, cartușe cu toner pentru
folosirea la calculator, cartușe de toner
(încărcate) pentru imprimante cu laser, cartușe
umplute cu toner (pentru imprimante și
fotocopiatoare), cartușe umplute cu toner pentru
imprimante de calculator, cartușe de toner
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pline pentru imprimante și fotocopiatoare,
cartușe de toner, umplute, pentru mașini de
imprimat, cartușe de imprimantă (încărcate)
pentru dispoztive de imprimare electronică,
cartușe de toner, umplute, pentru imprimante
cu jet de cerneală, cartușe cu cerneală solidă
(încărcate) pentru imprimante cu jet de cerneală,
cerneală invizibilă, cerneală iridiscentă, cerneală
pentru heliogravură, cerneală pentru serigrafie,
cerneală de termografie, cerneală pentru
mimeograf, cerneală pentru planografie,
cerneală pentru piei, cerneală pentru tatuaje,
cerneală de tipar, cerneală pentru pielărie,
cerneală pentru imprimante, cerneală pentru
imprimante cu jet de cerneală, lacuri pentru
cerneala de imprimare, cerneală pentru
imprimante și xeroxuri, cerneală de imprimat cu
conductivitate electrică, cerneală pe bază de
cinabru (chinovar) pentru marcarea animalelor,
cerneală pentru confecționarea de foi în culori
multiple cu transfer la uscat, toner pentru
imprimare, toner pentru imprimare offset, toner
(cerneluri) pentru fotocopiatoare, toner pentru
imprimante şi xeroxuri, cerneluri (toner) pentru
imprimante și mașini de fotocopiat, toner
în cartuș pentru dispozitive de imprimare
computerizată, toner pentru imagini uscate
pentru echipament de fax, pigmenți, pigmenți
organici, pigmenți utilizați în cerneluri tipografice
pentru procese de imprimare litografică, dispersii
apoase de pigmenți pentru imprimarea pe
materiale textile, dispersii apoase de pigmenți
pentru colorarea în masă a materialelor, pigmenți
pentru utilizarea la producerea de cerneluri
tipografice, pigmenți organici pentru fabricarea
cernelurilor de tipar, pigmenți pentru folosirea
în industria artelor grafice, dispersii apoase de
pigmenți pentru finisarea pielii, pigmenți pentru
imprimare pentru materiale textile, pigmenți
utilizați la fabricarea fibrelor sintetice, pigmenți
pentru utilizarea la prepararea cernelurilor,
pigmenți organici pentru fabricarea materiilor
colorante, pigmenți utilizați la fabricarea hârtiei
colorate, pigmenți pentru straturi de protecție,
pigmenți pe bază de titan, pigmenți cu proprietăți
de bronzare, pigmenți sub formă de pulbere,
pigmenți anorganici de oxizi metalici, negru
de flacără (pigmenți), pigmenți utilizați în
vopsele, pigmenți rezistenți la foc, pigmenți
sub formă lichidă, dioxid de titan (pigmenți),
emulsii de argint (pigmenți), negru de fum
(pigment), negru de fum (pigment), oxid de
zinc (pigment), albastru ultramarin ca pigment,
funingine (pigment), pigmenți luminiscenți,
pigmenți anorganici, pigmenți ignifugi, pigmenți
fotocromi, pigmenți termocromatici, pigmenţi
fosforescenţi, pigmenți termocromici, pigmenți

pentru colorare, pigmenți pentru imprimare,
preparate din pigmenți, sicativi pentru pigmenți,
pigmenți pentru vopsele, pigmenți utilizați la
fabricarea produselor farmaceutice, dioxid de
titan pentru utilizare ca pigment, pigmenți sub
formă de dispersii de alchidal, suspensie de
pigmenți în apă pentru colorarea produselor de
ciment, pigmenți pentru utilizare ca și coloranți
în formare prin injecție, pigmenți de materiale
plastice sintetice sub formă de granule, pigment
pe bază de sulfat de bariu pentru vopsele,
pigmenți conductivi electric pentru utilizare
în fabricarea lacurilor, suspensie de pigmenți
în apă pentru colorarea betonului, produse
concentrate cu pigment pentru materiale plastice
sintetice, pigmenți utilizați la fabricarea de
produse cosmetice, înlocuitor de terebentină
utilizat ca diluant în lacuri, white-spirit folosit
ca diluant pentru vopsele, diluanți pentru lacuri
și alte vopsele, diluanți pentru produse de
acoperire, diluanți pentru refinisarea vehiculelor,
diluanți pentru materii colorante, terebentină
(diluant pentru vopsele), diluanți pentru vernis,
diluanți pentru vopsele, diluanți pentru grund,
diluanți pentru cerneluri, diluanți pentru lacuri,
înlocuitor de terebentină utilizat ca diluant
de vopsele, diluanti și agenți de îngroșare,
coloranți și cerneluri, lacuri, fixatori (lacuri), lacuri
(vopsele), emailuri (lacuri), lacuri tipografice,
lacuri (altele decât lacurile izolante), lacuri de
bronz, lacuri pentru lemn, lianți pentru lacuri,
lacuri pentru tipografie, oțetar pentru lacuri,
glazuri (vopsele, lacuri), lacuri pentru mulaje,
lacuri și vernisuri, lacuri pentru protejarea
podelei, lacuri pentru decorarea lemnului,
lacuri folosite de pictori, lacuri primare pentru
rezistență, lacuri de protecție anticriptogamice,
lacuri pentru protejarea lemnului, preparate
pentru diluarea lacurilor, preparate pentru
uscarea lacurilor, agenți de îngroșare pentru
lacuri, lacuri pentru reparația vehiculelor cu
motor, lacuri pentru protecția lemnului împotriva
deteriorării, lacuri pe bază de urushiol, agenți
de fixare pentru lacuri, lacuri sub formă de
vopsele, lacuri pentru utilizare în industrie,
lacuri pentru imprimare prin transfer, lacuri
folosite de către decoratori, lacuri folosite de
către artiști, lacuri pentru confecționarea de
decalcomanii, lacuri (altele decât cele izolante)
pentru o finisare transparentă, terebentină (spirt
alb) folosită la subțierea lacurilor, compoziții de
acoperire sub formă de lacuri, lacuri pentru
acoperiri de protecție pentru hârtie, lacuri pentru
confecționarea de foi în culori multiple cu transfer
la uscat, lacuri (altele decât cele izolante)
pentru aplicare pe componente electronice,
lacuri pe bază de apă (altele decât cele
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pentru izolare), coloranți, coloranți sintetici,
coloranți lichizi, coloranți naturali, extracte de
malț folosite pe post de coloranți pentru
alimente, extracte de malț folosite pe post
de coloranți pentru băuturi, coloranți caramel
folosiți în industria alimentară, coloranți folosiți
la fabricarea produselor farmaceutice, coloranți
caramel folosiți la fabricarea băuturilor, coloranți
alimentari derivați din fructe zemoase, coloranți
pentru producția de cerneluri de imprimare,
coloranți folosiți ca materiale auxiliare în industria
tipografică, minerale prelucrate pentru utilizare
ca aditivi la coloranți, aditivi folosiți pe post
de coloranți pentru alimente, coloranți pentru
restaurarea mobilei, sub formă de marker,
coloranți anticorozivi folosiți la amestecarea
vopselelor pentru alegerea culorii, preparate
folosite în procesul de fabricare a berii
(coloranți), coloranți pe bază de apă sub
formă de vopsele, coloranți utilizați la fabricarea
compozițiilor de formare din plastic, coloranți
pe bază de alizarină, substanțe de fixare
pentru coloranți, coloranți pentru aplicare pe
lemn, coloranți utilizați la fabricarea vopselei,
coloranți utilizați în formularea vopselelor,
coloranți alimentari și pentru băuturi, coloranți
alimentari pentru uz casnic, coloranți pe
bază de malț, coloranți pe bază de naftol,
coloranți cu solvent pentru lemn, coloranți
folosiți la fabricarea săpunului, coloranți folosiți
la fabricarea cernelurilor tipografice, coloranți
caramel folosiți la fabricarea alimentelor, oxid
de cobalt (coloranți), coloranți pentru materiale
textile, coloranți solubili în alcool, coloranți
pentru materiale celulozice, coloranți pentru
vopsele ceramice, coloranți pentru acoperiri de
suprafață, coloranți pe bază de sulf, coloranți
folosiți la fabricarea hârtiei, coloranți alimentari
derivați din bace, coloranți folosiți în industria
alimentară, coloranți pentru imprimarea culorilor
permanente, coloranți folosiți la reproduceri
grafice, coloranți pentru utilizare în industrie,
coloranți pentru anilină, coloranți de anilină,
coloranți pentru lichioruri, coloranți pentru beton,
coloranți pentru alimente, coloranți pentru unt,
coloranți pentru mortar, coloranți pentru lemn,
coloranți de cadă, coloranți pentru vopsele,
vopsele și coloranți, alb (coloranți sau vopsele),
coloranți cu efect rapid, coloranți solubili în
ulei, coloranți pentru materiale fibroase, coloranți
bazici (coloranți cationici), coloranți direcți,
coloranți acizi, coloranți ultramarini, annatto
(coloranți), coloranți pentru piele, coloranți
pentru încălțăminte, coloranți pentru bere,
coloranți pentru băuturi.

───────

(210) M 2022 00912
(151) 07/02/2022
(732) S.C. FEHER & ASOCIAȚII SRL,

STR. GHEORGHE GRIGORE
CANTACUZINO, NR. 188, BL.
1C, AP. 20, JUDETUL PRAHOVA,
PLOIESTI, PRAHOVA, ROMANIA

(540)

CLICKNICA MEDICALĂ
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
44. Servicii oferite de clinici medicale.

───────

(210) M 2022 00914
(151) 08/02/2022
(732) MWS ART TEAM SRL, STRADA

DRUMUL SARII, NR. 11, JUDETUL
ARGES, MOSOAIA, 117505,
ARGEȘ, ROMANIA

(540)

MWS MEN AND
WOMEN STUDIO

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.11.01

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

3. Produse cosmetice.
44. Servicii de igienă și frumusețe pentru
oameni.

───────
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(210) M 2022 00915
(151) 08/02/2022
(732) ANTENA 3 S.A., B-DUL DIMITRIE

POMPEIU NR. 9-9A, IRIDE
BUSINESS PARK, CLADIREA 14,
PARTER, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

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

(540)

SE ÎNTÂMPLĂ ÎN ROMÂNIA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, publicitate prin televiziune,
publicitate radio, producție și distribuție de
reclame la radio și la televiziune, servicii
de publicitate prin intermediul textelor afișate
pe ecrane de televiziune, închirierea spaţiului
publicitar, promovarea produselor și serviciilor
terților prin închiriere de spațiu publicitar în cadrul
ziarelor, revistelor, emisiunilor tv, emisiunilor
de radio, ori pe site-uri web, închirierea
timpului publicitar în mediile de comunicare,
postarea de afişe și anunțuri publicitare,
compilarea de informaţii în baze de date
computerizate, sistematizarea informaţiilor în
baze de date computerizate, managementul
computerizat al fişierelor, consultanţă privind
strategiile de comunicare în relaţiile publice,
consultanţă privind strategiile de comunicare
în publicitate, organizare de abonamente
la un canal de televiziune pentru terți,
calcularea cotei de audiență pentru emisiuni
de radio și televiziune, servicii de aşezare
în pagină în scopuri publicitare, scrierea și
publicarea de texte publicitare, închirierea de
material publicitar, scrierea de scenarii în
scopuri de publicitate, actualizarea materialelor
de publicitate, producție de programe
de teleshopping, promovarea produselor și
serviciilor terților prin programe tip teleshopping,
marketing, servicii de relaţii media, servicii de
revista presei, servicii de revizuire a articolelor
din ziar, sondaje de opinie, relaţii publice,
organizarea de evenimente în scop publicitar,
servicii de telemarketing.

38. Difuzare de programe și emisiuni de
televiziune și/sau programe și emisiuni de radio,
difuzare de informații prin intermediul televiziunii,
difuzarea prin intermediul televizorului, difuzarea
prin intermediul televiziunii prin cablu,
transmiterea de programe și emisiuni de
televiziune prin satelit, difuzare de programe
și emisiuni de televiziune și/sau programe și
emisiuni de radio prin intermediul internetului,
servicii de transmisie de programe de
televiziune în sistem pay-per-view, comunicaţii
prin terminalele de calculator, comunicaţii
prin reţelele de fibră optică, transmiterea cu
ajutorul calculatorului a mesajelor şi imaginilor,
transmisie de podcasturi, servicii de agenţie
de presă, furnizarea de forumuri online,
flux continuu (streaming) de date, furnizarea
canalelor de telecomunicaţii pentru serviciile de
teleshopping, servicii de teleconferinţă, servicii
de videoconferinţă, transmiterea fişierelor
digitale, transmisia video la cerere, furnizarea de
camere de chat pe internet.
41. Producţia de programe de radio, producția
de programe de televiziune, producţia de
emisiuni de radio, producția de emisiuni
de televiziune, producția de talk-show-uri
de televiziune și de radio, organizarea de
dezbateri televizate, organizarea de dezbateri
la radio, divertisment radio, divertisment de
televiziune, servicii de instruire prin intermediul
emisiunilor de radio sau de televiziune,
furnizare de servicii de divertisment și
educație prin intermediul televiziunii, furnizare
de servicii de divertisment și educație
prin intermediul radioului, organizarea de
concursuri televizate, prezentare de programe
de televiziune, prezentare de emisiuni de
televiziune, prezentare de programe de radio,
servicii ale studiourilor de televiziune, montaj
de programe de televiziune, pregătire de
programe de televiziune, producție de filme
pentru televiziune, servicii de programe de știri
pentru radio sau televiziune, servicii jurnalistice,
producția și prezentarea unei emisiuni de
televiziune care conține o combinatie de anchete
jurnalistice, investigații jurnalistice, reportaje și
dezbateri în platoul televiziunii pe subiectele
abordate, producția și prezentarea unei emisiuni
de televiziune în care, pe subiectele abordate, se
oferă informații diverse și sunt invitați specialiști,
producția și prezentarea unei emisiuni de
televiziune în care se analizează pentru
telespectatori știrile actuale, producție de
efecte speciale pentru televiziune, furnizare de
informații referitoare la programe de televiziune,
servicii de studiouri de înregistrare, scrierea de
scenarii, altele decât cele publicitare, închirierea
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de decoruri pentru studiouri de televiziune,
furnizarea de filme şi programe de televiziune,
nedescărcabile, prin servicii de transmitere de
video la cerere (video-on-demand), găzduire și
organizare de ceremonii de decernare de premii
referitoare la televiziune sau radio, găzduire
și organizare de ceremonii de decernare
de premii referitoare la știință, tehnologie,
educație, instruire, artă, sport, divertisment,
organizare de gale de ceremonie, producția de
programe de televiziune în vederea difuzării
pe dispozitive mobile, servicii de reporteri de
ştiri, servicii de reportaje fotografice, servicii de
fotografie, furnizarea online de imagini video,
nedescărcabile, furnizarea online de muzică,
nedescărcabilă, furnizare de conținut audio
online nedescărcabil, servicii de publicare online,
servicii de publicare multimedia, publicarea
online a cărţilor şi jurnalelor electronice,
furnizarea online de publicaţii electronice,
nedescărcabile, publicarea de texte, altele
decât textele de publicitate, creare (redactare)
de podcasturi, furnizarea de informații despre
divertisment, educație, activități sportive și
culturale, subtitrare, scriere de texte, cu excepția
textelor publicitare, publicare de texte și imagini,
inclusiv în format electronic, altele decât cele
în scopuri publicitare, publicare de materiale
editoriale pe site-uri accesibile printr-o rețea
globală de calculatoare, organizarea expozițiilor
în scop educațional, artistic sau cultural,
organizarea și coordonarea conferințelor,
congreselor și simpozioanelor, organizarea de
workshop-uri, organizarea de ateliere, dublări,
servicii de punere în pagină, altele decât
pentru scop publicitar, microfilmare, prezentarea
prestaţiilor live, furnizarea de recenzii pentru
scopuri de divertisment sau culturale, scenarii,
altele decât cele publicitare, intervievarea
personajelor contemporane în scopuri educative
sau de divertisment, organizarea de evenimente
în scopuri artistice, culturale, educaționale,
de divertisment sau sportive, furnizarea de
divertisment, educație, instruire prin intermediul
unor emisiuni de televiziune disponibile pe un
website, organizarea de spectacole, furnizare
de informații online referitoare la mijloace media
audio și vizuale, furnizarea de divertisment,
educație și instruire prin intermediul unor
emisiuni de televiziune disponibile pe un website.

───────

(210) M 2022 00916
(151) 08/02/2022
(732) UNIVERSUL JURIDIC SRL, STR.

SG. STAN MIHAI, NR. 16, SECTOR
5, BUCURESTI, ROMANIA

(740) NOMENIUS SRL, STR. ALEKSANDR
SERGHEEVICI PUSKIN, NR. 8,
SECTOR 1, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

RRDFF Revista română
de drept financiar și fiscal

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

16. Hârtie și carton, materiale pentru filtrare din
hârtie, materiale și mijloace pentru decorare
și artă, produse de imprimerie, papetărie și
rechizite școlare, obiecte de artă și figurine
din hârtie și carton și machete arhitectonice,
sacoșe și articole pentru ambalare, împachetare
și depozitare din hârtie, carton sau plastic,
echipament pentru arte, mesteșuguri și de
modelare, cărți, reviste, ziare tipărite și alte
publicații media pe hârtie, cărți manuscrise,
cărți educative, coperţi (papetărie) pentru cărți,
supracoperte pentru cărți, reviste profesionale,
reviste juridice, reviste (publicații periodice),
publicații periodice, materiale educative și
didactice, tipărituri, materiale educative tipărite,
afișe, reproduceri grafice, buletine informative,
manuale, agende, almanahuri, anuare (publicații
tipărite), broșuri, carduri educative din hârtie
sau carton, carnete cu informaţii, cartonașe
imprimate din hârtie sau carton, cartonașe
informative tipărite din hârtie sau carton, cursuri
tipărite, diplome imprimate, etichete din carton,
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fluturași informativi, fișe cu informații, fluturași
publicitari, ghiduri de studiu, ghiduri tipărite,
fotografii, grafice tipărite, jurnale, lecții tipărite,
materiale de predare tipărite, postere montate,
reviste generaliste.
35. Asistență în afaceri, management și
servicii administrative, servicii de publicitate,
marketing și promovare, servicii de intermediere
comercială, servicii de comenzi online,
furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, organizare de
evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare,
organizare de abonamente la pachete media,
servii de abonamente la publicații, pentru
terți, realizare de abonamente la pachete de
informații, organizare de abonamente la mijloace
de informare, servicii de abonamente la publicații
online, pentru terți, servicii de vânzare cu
amănuntul şi cu ridicata în legătură cu publicaţii
periodice, afișe, ghiduri, ziare, cărţi, reviste,
manuale, pungi din hârtie şi carton, cutii din
carton, pixuri, stilouri, creioane, agrafe, felicitări
imprimate, servicii de vânzare cu amănuntul și
cu ridicata în legătură cu produse de imprimerie,
articole de papetărie și accesorii educative,
hârtie și carton, adezivi, obiecte de artă și
figurine din hârtie și carton, materiale și mijloace
pentru decorare și artă, sacoșe și articole pentru
ambalare, împachetare și depozitare din hârtie,
carton sau plastic, materiale și articole izolante
și opritoare, servicii de vânzare cu amănuntul
și cu ridicata în legătură cu cărți electronice,
casete video înregistrate, cd-uri preînregistrate,
documente informatice în format electronic,
publicații electronice descărcabile, intermediere
de contracte (pentru terți).
38. Servicii de conferințe pe web, furnizarea
și închirierea de instalații și echipamente
de telecomunicații, servicii de telecomunicații,
telecomunicaţii, comunicarea cu terminale de
computere și acces internet, furnizarea de
forumuri online, servicii de teleconferință și
videoconferință, furnizare de instalații de
videoconferință, transmisie de podcasturi,
transmisie on-line de publicații electronice,
transmisii audio, video și multimedia prin internet
și alte rețele de comunicații, emisiuni televizate,
comunicare (transmisie) prin bloguri online,
servicii de transmisie.
41. Publicare de materiale educative tipărite,
publicare de afișe, organizare de conferințe,
creare (redactare) de podcast-uri, servicii de
editare, întocmire de rapoarte și redactare
de texte, altele decât cele publicitare, servicii
de rezervare de bilete în domeniul educației,
divertismentului și sportului, servicii educative,

de divertisment și sportive, traducere și
interpretare, educație, divertisment și sport,
traducere lingvistică, servicii de traducere,
organizare de conferințe educaționale, creare
(redactare) de conținut educațional pentru
podcasturi, publicare multimedia, publicare
multimedia de reviste, jurnale și ziare, publicare
multimedia a publicațiilor electronice, organizare
de evenimente educative, organizare de
evenimente de divertisment și evenimente
culturale, organizare de seminarii și congrese,
instruire în domeniul furnizării de servicii juridice,
educație și instruire, publicare de cărți și reviste,
publicare multimedia de cărți, împrumut de cărți
și publicații periodice.

───────

(210) M 2022 00917
(151) 08/02/2022
(732) TERMOVEST PROD SRL, STR.

PRINCIPALA NR.12, JUDETUL
CLUJ, SUCEAGU, 407062, CLUJ,
ROMANIA

(540)

VitraQ
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
19. Uși, porți, ferestre și cadre nemetalice pentru
ferestre.

───────

(210) M 2022 00918
(151) 08/02/2022
(732) ASOCIATA CENTRUL STEP BY

STEP PENTRU EDUCATIE SI
DEZVOLTARE PROFESIONALA,
STR. PANTELOR, NR.70, SECTOR
2, BUCURESTI, 023976, ROMANIA

(540)

Educația timpurie - investiție
în viitor și sustenabilitate

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



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 06/2022

185

41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────

(210) M 2022 00920
(151) 08/02/2022
(732) TERMOVEST PROD SRL, STR.

PRINCIPALA NR.12, JUDETUL
CLUJ, SUCEAGU, 407062, CLUJ,
ROMANIA

(540)

LockArt
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
19. Uși, porți, ferestre și cadre nemetalice pentru
ferestre.

───────

(210) M 2022 00921
(151) 08/02/2022
(732) SC DELTA STUDIO SRL, STR.

NICOLAE DOBRIN NR.18,
ET.2, SECTOR 5, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

RIDA ROMANIAN INTERIOR
DESIGN ASSOCIATION

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.11.01; 26.11.07

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

35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, furnizarea unei piețe online pentru
cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și servicii,

realizarea de târguri și expoziții virtuale online,
organizarea de evenimente, expoziții, târguri și
spectacole în scopuri comerciale, promoționale
și publicitare, organizarea si coordonarea
de evenimente promotionale pentru terți,
organizarea de expoziții si evenimente in scopuri
comerciale si publicitare, servicii de promovare,
furnizarea de spațiu pe pagini web pentru
promovarea de produse si servicii.
41. Organizarea de evenimente educative,
coordonarea de evenimente educative si
culturale, organizare si coordonare de
evenimente de divertisment, organizare si
coordonare de evenimente de marketing,
furnizarea de informații despre divertisment si
evenimente de divertisment, in rețelele online
si pe internet, organizarea de congrese si
conferințe in scopuri culturale si educative,
furnizarea de cursuri de pregătire, organizarea
de cursuri de pregătire in domeniul designului,
servicii de formare in domeniul designului,
organizarea de cursuri de formare, furnizare
de cursuri de formare si coordonare de cursuri
de formare profesionala, furnizarea de cursuri
de formare continua, organizarea de ateliere
profesionale si cursuri de pregătire profesionala,
furnizare de cursuri de pregătire pentru tineri in
vederea pregătirii in profesia aleasa, coordonare
de cursuri de instruire, educație si de pregătire
pentru tineri si adulti, servicii educaționale
pe calculator, servicii educaționale de sprijin,
servicii educaționale si de instruire referitoare
la arte si meșteșuguri, servicii educaționale
in domeniul designului, servicii educaționale in
domeniul arhitecturii (acreditare) de competente
profesionale, instruire profesionala, servicii de
instruire, furnizarea de cursuri de instruire,
instruire in domeniul amenajărilor interioare,
servicii de instruire si formare, servicii
de publicare, inclusiv servicii de publicare
electronica, servicii de publicare on-line, servicii
de publicare de reviste, servicii de publicare de
divertisment video digital, audio si multimedia,
servicii de publicare a publicațiilor periodice si
neperiodice, altele decât textele publicitare.
42. Design arhitectural, design industrial, design
vizual, design grafic, design de mobilier,
inginerie, proiectarea (designul) spațiului interior,
artă grafică și design, servicii de design mobilier,
proiectare (design) de bucătării, servicii de
design arhitectural, servicii de design comercial
proiectare (design) de bai, proiectare (design)
de cladiri, proiectarea constructiilor, servicii de
design industrial, proiectare (design) de birouri,
design grafic si industrial, evaluar tehnice privind
designul, servicii tehnologice privind designul,
planificare în domeniul designului, cercetare în
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domeniul designului, consultanță în materie de
design, design arhitectural pentru decorațiuni
exterioare, design arhitectural pentru decorațiuni
interioare, proiectare (design) pentru extinderea
clădirilor, servicii de design interior și exterior,
servicii de design în domeniul arhitecturii, servicii
de arhitectură, servicii profesionale privind
design-ul arhitectural, consultanță profesională
în materie de design industrial, servicii de
consultanță în domeniul designului arhitectural,
consultanță în arhitectură, servicii de consultanță
în materie de design interior, servicii de
design de materiale textile pentru mobilier,
servicii de design de mobilier pentru interiorul
clădirilor, furnizarea de informații cu privire
la designul industrial, consultanță profesională
privind designul de bucătării la comandă, servicii
de informare privind armonizarea culorilor,
vopselelor și a mobilierului pentru design interior,
servicii de informare privind combinațiile de
culori, vopsele și mobilier pentru design interior,
servicii de informare privind combinațiile de
culori, vopsele și mobilier pentru designul de
exterior, amenajări interioare pentru clădiri,
consultanță profesională privind amenajarea de
interior, creare si menținere site web propriu.

───────

(210) M 2022 00922
(151) 08/02/2022
(732) RAZVAN MACICI, MANIE THERON

CLOSE 4, ONRUSRIVIER,
HERMANUS, WESTERN CAPE,
AFRICA DE SUD

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

(540)

MACICI

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.05; 27.05.17

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

33. Băuturi alcoolice (cu excepția berii).
───────
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(210) M 2022 00923
(151) 08/02/2022
(732) CLEVER BUSINESS

TRANSILVANIA SRL,
STR.CETĂȚII, NR.39, DEMISOL
1, AP.2, JUDEȚ CLUJ, CLUJ-
NAPOCA, 400166, CLUJ,
ROMANIA

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

(540)

Vorba lui Dinescu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Produse de imprimerie, articole pentru
legătorie, fotografii, publicaţii educative
(tipărituri), publicaţii promoţionale (tipărituri),
publicaţii periodice, publicaţii de reclame
(tipărituri), publicaţii periodice tipărite, reviste
(publicaţii periodice), ziare (tipărituri), reviste
ca suplimente la ziare (tipărituri), buletine
informative (tipărituri), material didactic şi de
instruire (cu excepţia aparatelor), reviste cu
program tv (tipărituri), carti.
35. Publicitate, promovare, publicare de
materiale promoţionale, pregătire de publicaţii
publicitare, publicare de materiale publicitare
online, publicare de materiale şi texte publicitare,
publicare electronică de materiale imprimate în
scopuri publicitare, servicii de abonamente la
publicaţii/publicaţii online, pentru terţi, publicare
de materiale imprimate în scopuri publicitare,
publicare de materiale imprimate în scopuri
publicitare, în format electronic, furnizarea de
spaţiu publicitar în publicaţii periodice, ziare
şi reviste, servicii publicitare privind ziarele,
publicitate în reviste, broşuri şi ziare, publicitate
televizată, publicitate radio şi de televiziune,
producţie de publicitate televizată şi radiofonică,
publicitate şi reclamă prin intermediul televiziunii,
radioului şi presei, servicii de publicitate prin
intermediul textelor afişate pe ecrane de
televiziune, producţie şi distribuţie de reclame
la radio şi la televiziune, servicii de publicitate
furnizate de o agenţie de publicitate la
radio şi la televizor, publicitate radiofonică,
producţie de reclame radio, producţie de clipuri
publicitare pentru radio, calcularea cotei de
audientă pentru emisiuni de radio şi televiziune,

publicitate online, crearea materialului publicitar,
publicitate şi reclamă, închiriere de spaţiu
publicitar şi material publicitar, producţie de
material publicitar şi anunţuri publicitare,
publicitate, inclusiv publicitatea online în reţele
informatice, concepere, realizare, producţie de
material publicitar, închirieri de spaţiu publicitar,
furnizare de spaţii publicitare, producţie de
clipuri publicitare, servicii de publicitate digitală,
servicii promoţionale de publicitate, pregătire de
campanii publicitare, închiriere spaţiu publicitar,
închirierea minutelor publicitare şi a presei,
producţie de material publicitar vizual, închiriere
de spaţiu publicitar online, servicii de editare de
publicitate, publicitate pentru terţi pe internet,
servicii de publicitate în presă, servicii de
publicitate şi marketing, servicii de agenţie
de publicitate, consultantă privind publicitatea
în presă, închirieri de spaţiu publicitar pe
internet, pregătirea de prezentări audiovizuale
pentru publicitate, servicii de redacţie în
scopuri publicitare, servicii de publicitate,
marketing şi promovare, servicii de publicitate
şi marketing online, evaluare a impactului
publicităţii asupra publicului, publicitate prin
transmisia de publicitate online pentru terţi prin
reţele de comunicaţii electronice, servicii de
editare de texte publicitare, compilare, producţie
şi diseminare de material publicitar, furnizare de
spaţiu publicitar în medii electronice, producţie
de înregistrări audio în scopuri publicitare,
publicitate on-line într-o reţea informatizată,
realizare de înregistrări video în scopuri
publicitare, publicitate prin toate mijloacele
publice de comunicare, închiriere de timp
publicitar în mijloacele de comunicare, furnizare
şi închiriere de spaţiu publicitar pe internet,
promovare, publicitate şi marketing pentru pagini
web online, organizare de evenimente în scopuri
comerciale şi publicitare, publicitate online printr-
o reţea informatizată de comunicaţii, servicii de
analiză a reacţiei la publicitate şi cercetare de
piaţă, punere la dispoziţie şi închiriere de spatii
publicitare, servicii de corelare a reţelelor de
publicitate online pentru conectarea persoanelor
din publicitate la site-uri web, pregătire şi
prezentare de reclame audiovizuale în scopuri
publicitare, servicii de intermediere privind
închirierea de timp şi spaţiu publicitar, servicii
de asistentă şi consultantă pentru publicitate,
marketing şi promovare, publicitate în presa
de interes general şi în presa de specialitate,
publicitate prin intermediul mediilor electronice
şi îndeosebi prin internet, furnizare de spatii
publicitare prin mijloace electronice sau reţele
informatice globale, pregătire şi realizare de
planuri şi concepte media şi de publicitate,
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difuzare de materiale publicitare pentru terţi,
printr-o reţea de comunicaţii on-line pe internet,
servicii de publicitate şi de marketing furnizate
prin canalele de comunicare, procesare de
cuvinte, de informaţii, de date, compilare şi
sistematizare de informaţii într-o bază de date
computerizată, sondaje de opinie, închirierea
timpului publicitar în mediile de comunicare,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
relaţiile publice, consultanţă privind strategiile
de comunicare în publicitate, dezvoltarea de
concepte publicitare, servicii de aşezare în
pagină pentru scopuri publicitare, servicii de
relaţii media, scrierea de texte publicitare.
38. Telecomunicaţii, transmisie on-line de
publicaţii electronice, difuzarea de emisiuni
televizate, difuzare de programe de televiziune,
difuzarea la radio şi televiziune, difuzarea
(comunicarea) de informaţii prin televiziune,
transmitere de programe de televiziune,
difuzare de programe de televiziune retransmise
prin conectarea cablului la receptoarele
de televiziune, difuzare de informaţii prin
intermediul televiziunii, transmisie de date
computerizate prin televiziune, transmiterea
sistemelor de televiziune prin cablu, difuzare
de programe de televiziune transmise prin
legături de microunde la receptoarele de
televiziune, difuzare de programe de televiziune
prin cablu, radiodifuziune şi transmitere de
programe de televiziune, radiodifuziune de
programe de televiziune pe internet, servicii
de televiziune radiodifuzată pentru telefoane
mobile, difuzare de programe radio şi de
televiziune, radiodifuziune de programe de
televiziune folosind servicii video la cerere
şi de televiziune cu plată, difuzare de
informaţii financiare/economice prin intermediul
televiziunii, transmitere de programe radio
şi de televiziune, transmitere de ghiduri de
programe de televiziune interactive, difuzare
de programe de teleshopping prin intermediul
televiziunii, servicii de transmisie de text pe
ecranul televizorului, transmisie şi difuzare fără
fir de programe de televiziune, radiodifuziune
şi transmitere de programe de televiziune
prin cablu, difuzare de programe de radio
şi televiziune, inclusiv prin reţele de cablu,
furnizarea accesului de telecomunicaţii la
programe de televiziune furnizate printr-un
serviciu la cerere, furnizare de informaţii
cu privire la radiodifuziunea prin cablu a
programelor de televiziune, radiodifuziune de
programe de televiziune şi radio prin reţele de
cablu sau fără fir, radiodifuziune şi transmitere de
programe radio, radiodifuziune sonoră digitală,
servicii de radiodifuziune, transmisie/difuzare de

programe radio, transmisie de informaţii prin
radio, difuzarea de informaţii prin intermediul
radioului, servicii de radiodifuziune prin internet,
difuzare de informaţii financiare/economice
prin radio, difuzare radiofonică de informaţii
şi alte programe, servicii de radiodifuziune
sonoră, vizuală şi prin cablu, radiodifuziune de
conţinut audiovizual şi multimedia pe internet,
transmisie de programe de radio şi televiziune
prin satelit, servicii de agenţie de presă,
furnizarea de forumuri online, flux continuu
(streaming) de date, difuzarea prin intermediul
televiziunii prin cablu, furnizare de jurnale online
(online blogs), forumuri, galerii foto, camere
de discuţie şi buletine informative electronice
pentru transmisia şi diseminarea de mesaje
între utilizatori, asigurarea accesului la un
spaţiu multimedia on-line unde terţii pot încărca,
accesa, comenta şi clasifica text, conţinut grafic,
fotografic, video şi/sau audio, transmitere şi
punere în comun (sharing) de ştiri, informaţii,
imagini, înregistrări video şi audio, servicii de
agenţii de presă, furnizarea accesului la baze de
date, publicaţii electronice, reţele de computere
şi internet, furnizarea accesului la fotografii,
informaţii interactive furnizate on-line din baze de
date computerizate sau de pe internet, difuzarea
de informaţii în domeniul ştirilor, furnizate on-
line dintr-o bază de date computerizată sau de
pe internet, asigurare de acces şi închiriere de
timpi de acces la bază de date computerizate
sau la informaţii on-line, transmisie şi recepţie
(transmisie) de informaţii din bazele de date prin
intermediul reţelei de telecomunicaţii, asigurarea
accesului la telecomunicaţii şi a legăturilor la
bazele de date computerizate şi la internet,
difuzare de informaţii prin intermediul televiziunii
şi a radioului, transmitere pe internet de material
video, filme, poze, imagini, text, fotografii,
conţinut media şi de informaţii, transmisia
simultană a unor programe de televiziune pe mai
multe canale.
41. Educaţie, instruire, activităţi sportive şi
culturale, divertisment, publicare de publicaţii
periodice, altele decât cele publicitare, publicare
electronică, servicii de publicare multimedia,
publicare de publicaţii electronice altele decât
cele publicitare, publicare de ziare, de reviste,
de buletine informative, servicii de publicare,
inclusiv servicii de publicare electronică, editare
de publicaţii altele decât cele publicitare,
publicare de materiale şi publicaţii tipărite
altele decât cele publicitare, publicare de
afişe informative, publicare multimedia a
ziarelor, revistelor, a jurnalelor, furnizare de
publicaţii electronice nedescărcabile, servicii
de publicare on-line, servicii de publicare de
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text electronic altele decât cele publicitare,
publicarea de materiale multimedia online altele
decât cele publicitare, servicii pentru publicarea
buletinelor informative, furnizare de publicaţii
on-line nedescărcabile, publicare online de
ziare electronice, publicare de texte, altele
decât textele publicitare, publicare de materiale
tipărite în domeniul educativ, publicare de
cărti şi periodice electronice online, publicare
de ziare, periodice, cataloage şi broşuri,
publicare şi reportaje (servicii prestate de
reporteri), publicare pe internet a unui ziar
pentru clienţi, publicare de cărţi electronice
şi periodice pe internet, publicare de texte
sub formă de mijloace electronice, publicare
de reviste în format electronic pe internet,
publicare multimedia de reviste, jurnale şi
ziare, publicare de ghiduri pentru învăţământ
şi instruire, publicare de broşuri cu informaţii
despre programele de televiziune, publicare
de materiale tipărite în format electronic pe
internet, altele decât cele publicitare, furnizare de
publicaţii electronice (care nu se pot descărca),
servicii de publicare de divertisment video digital,
audio şi multimedia, publicare de materiale
tipărite, cu excepţia textelor publicitare, sub
formă electronică, publicare de ziare electronice
accesibile prin intermediul unei reţele globale
de calculatoare, publicare on-line de cărti şi
reviste electronice, altele decât cele publicitare
(care nu pot fi descărcate), publicare de
materiale editoriale pe site-uri accesibile printr-
o reţea globală de calculatoare, publicare de
materiale care pot fi accesate prin intermediul
bazelor de date sau prin internet, publicare de
texte şi imagini, inclusiv in format electronic,
altele decât cele in scopuri publicitare, servicii
de bibliotecă online şi anume furnizare de
servicii de bibliotecă electronică referitoare la
ziare, reviste, fotografii şi imagini printr-o reţea
online de calculatoare, producţie de televiziune,
servicii ale studiourilor de televiziune, producţie
de filme pentru televiziune, închiriere de
programe de televiziune, producţie de
programe de televiziune, producţie de emisiuni
de televiziune, pregătire de programe de
televiziune, divertisment de radio şi televiziune,
montaj de programe de televiziune, prezentare
de programe de televiziune, producţie de
programe animate pentru televiziune, servicii
de divertisment radiofonic şi televizat, furnizare
de programe televizate de ştiri, producţie de
programe de televiziune prin cablu, servicii
de producţie de programe de televiziune,
divertisment de natura emisiunilor de ştiri
televizate, producţii de film, televiziune şi
radio, producţie de programe educative de

televiziune, servicii de educaţie furnizate prin
televiziune, pregătire de programe radiofonice şi
de televiziune, închirierea de posturi de radio şi
televiziune, producţie de programe radiofonice
şi de televiziune, producţie de programe de
televiziune în direct, producţie de emisiuni
de televiziune de divertisment, producţie de
programe de divertisment pentru televiziune,
servicii oferite de studiouri de înregistrare pentru
televiziune, planificarea programelor de radio
şi de televiziune, servicii de educaţie furnizate
prin programe de televiziune, furnizare de filme
şi de programe de televiziune nedescărcabile
pe canale de televiziune cu plată, producţie
de programe pentru televiziunea prin cablu,
producţie de formate pentru programe de
televiziune, servicii de prezentatori de radio şi de
televiziune, pregătire şi producţie de programe
de radio şi televiziune, servicii ale studiourilor de
înregistrare, film, video şi televiziune, producţie
de programe de televiziune în direct pentru
divertisment, servicii de programe de ştiri
pentru radio sau televiziune, producţie de
programe de televiziune în direct cu scop
educativ, servicii de furnizare de divertisment
sub formă de programe de televiziune,
producere de programe de televiziune în
vederea difuzării pe dispozitive mobile, furnizare
de programe multimedia de divertisment
nedescarcabile prin servicii de televiziune,
de bandă largă, fără fir şi online, furnizare
de programe de televiziune, nedescărcabile,
cu ajutorul serviciilor de transmisie video la
cerere, divertisment radiofonic, emisiuni de
radio (programare), instruire prin intermediul
radiodifuziunii, producţia de emisiuni radiofonice,
montaj de programe radiofonice, prezentare de
programe de radio, realizare de programe de
divertisment radiofonic, producţie şi prezentare
de programe de radio, servicii de educaţie
furnizate prin intermediul radioului, redactarea şi
editarea de texte, altele decât cele publicitare,
servicii de publicare a publicaţiilor periodice
şi neperiodice, altele decât textele publicitare,
publicare electronică de texte şi materiale
tipărite, cu excepţia textelor publicitare, pe
internet, publicare de materiale tipărite, inclusiv
în format electronic, altele decât cele de uz
publicitar, servicii de reporteri de ştiri, difuzare
de reportaje de către agenţii de ştiri, publicare
de fotografii, servicii de fotoreportaje, fotografii,
servicii de fotografii aeriene, servicii ale unui
fotograf/fotoreporter, servicii de publicatii de
carti.
43. Servicii de furnizare de alimente şi
băuturi, servicii de cazare temporară, servicii
de restaurante (servirea mesei), servicii de
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restaurante de delicatese, servicii de restaurante
specializate în preparate la grătar, servicii de
servire de alimente și băuturi în restaurante
și baruri, furnizare de alimente și băuturi în
restaurante și baruri, furnizare de alimente și
băuturi pentru oaspeți în restaurante, servire de
alimente și băuturi pentru oaspeți în restaurante,
servicii hoteliere, servicii de cazare hotelieră,
servicii de restaurant în cadrul hotelurilor,
servicii de hoteluri și moteluri, hoteluri, hosteluri,
pensiuni, cazare turistică și de vacanță, servicii
de catering, servicii de bucatarie mobila, servicii
prestate de bucatari personali, servicii de
catering.

───────

(210) M 2022 00924
(151) 08/02/2022
(732) SC NEGRO 2000 SRL , BDUL

METALURGIEI, NR. 136, SECTOR
4, BUCURESTI, 041837, ROMANIA

(540)

NEGRO 2000

(531) Clasificare Viena:
27.05.02; 27.05.19; 26.01.02; 26.01.03;
29.01.01; 29.01.02; 29.01.04; 29.01.06;
29.01.08

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

29. Carne, pește, păsări de curte și vânat,
extracte din came, fructe și legume conservate,
congelate, uscate și gătite, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt și alte
produse lactate, uleiuri și grăsimi alimentare,
pastă de ardei conservată, albumină pentru uz
culinar, lapte de albumină/proteine din lapte,
alginați pentru uz culinar, lapte de migdale pentru
uz culinar, lapte de migdale, băuturi pe bază de
lapte de migdale, migdale, măcinate, aloe vera
preparată pentru consum uman, anșoa, nu viu,
măduvă de animale alimentară, piure de mere,
aranjamente din fructe procesate, anghinare,
conservată, pastă de pătlăgele vinete/pastă
de vinete, bacon (slănină), fasole, conservată,
fructe de pădure, conservate, cuiburi de păsări
comestibile, caltaboș cu sânge/câmați cu sânge,
ulei de oase, comestibil, preparate pentru
fabricarea bulionului, fiertură/bulion, concentrate
de fiertură/concentrate de bulion, bulgogi, unt,
cremă de unt, nuci giasate, caviar, mezeluri,
brânză, scoici, nu vii, unt de cacao alimentar, unt
de nucă de cocos, nucă de cocos, deshidratată,
grăsime din nuca de cocos, ulei de nucă de
cocos alimentar, lapte de nucă de cocos, lapte
de nucă de cocos pentru uz culinar, băuturi pe
bază de lapte de nucă de cocos, computuri,
lapte condensat, crenvurști prăjiți în aluat pe băț
(corn dogs), chiftele din brânză de vaci, compot
de merișoare, raci, nu vii, smântână (produse
lactate), crochete, crustacee, nu vii, fructe
cristalizate/fructe glazurate, lapte bătut, curmale,
ouă, larve de furnici comestibile, pregătite,
ulei de măsline extravirgin alimentar, falafel,
amestecuri cu conținut de grăsimi pentru feliile
de pâine, grăsimi comestibile, substanțe grase
pentru fabricarea grăsimilor comestibile, fileuri
de pește, pește, nu viu, pește, conservat, pește,
la conservă, hrană pentru pești pentru consum
uman, spumă de pește, icre de pește, preparate,
produse alimentare pe bază de pește, nuci
condimentate, came uscată prin înghețare/carne
liofilizată, legume uscate prin înghețare/legume
liofilizate, fructe, conservate, fructe, înăbușite,
jeleuri de fructe, pulpă de fructe, salate de
fructe, coajă de fructe, chipsuri din fructe, fructe
conservate în alcool, gustări pe bază de fructe,
fructe congelate, fructe, la conservă, vânat, nu
viu, usturoi conservat, gelatină, castraveciori,

(591) Culori revendicate: bleumarin, roșu, 
roz,negru, galben, albastru , alb, bleu

(740) INVENTA AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA 
SRL, BDUL. CORNELIU COPOSU, 
NR. 7,BL.104, SC.2, ET.1, AP.31, 
SECTOR 3,BUCUREŞTI, 030606, 
ROMANIA



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 06/2022

191

gem de ghimbir, guacamole, șuncă, alune,
preparate, heringi, nu vii, crevurști pentru hotdog,
humus, insecte comestibile, nu vii, gelatină
alimentară, gemuri, jeleuri alimentare, chefir,
kimchi, klipfish (cod sărat și uscat), lapte de
iapă fermentat/cumâs, untură, alge de mare,
conservate, lecitină pentru uz culinar, suc de
lămâie pentru uz culinar, linte, conservată, ulei
alimentar din semințe de in, pate de ficat/pastă
de ficat, ficat, homari, nu vii, cipsuri de cartofi
cu continut scazut de grasimi, ulei de porumb
alimentar, margarina, marmeladă, carne, piftie
din came, extracte din carne, carne, conservată,
came, la conservă, lapte, băuturi din lapte, cu
conținut predominant de lapte, produse din lapte,
băutură din lapte și fructe (milkshake), fermenți
din lapte pentru uz culinar, substituenți de lapte,
ciuperci, conservate, midii, nu vii, lichior de ouă
non-alcoolic, paste de întins pe pâine pe bază
de nuci, nuci, preparate, lapte de ovăz, uleiuri
alimentare, ulei de măsline alimentar, măsline,
conservate, inele de ceapă, ceapă, conservată,
stridii, nu vii, ulei din sâmburi de palmier
alimentar, ulei de palmier alimentar, unt de
arahide, lapte de arahide pentru uz culinar, lapte
de arahide, băuturi pe bază de lapte de arahide,
arahide, preparate, mazăre, conservată, pectină
pentru uz culinar, murături, polen preparat
ca produs alimentar, porc, chipsuri de cartofi,
chiftele din cartofi, fulgi de cartofi, găluște pe
bază de cartofi, păsări de curte, nu vii, pudră
de ouă, lapte praf, creveți, nu vii, pastă de
fructe presate, lapte acru, stafide, ulei de rapiță
alimentar, cheag, lapte de orez, lapte de orez
pentru uz culinar, lapte fermentat gătit, somon,
nu viu, cărnuri sărate, pește sărat, sardine,
nu vii, varză murată, învelișuri pentru cârnați,
naturale sau artificiale, cârnați, cârnați în aluat,
castraveți de mare, nu vii, extracte din alge
de mare alimentare, semințe, preparate, ulei
de susan alimentar, moluște, nu vii, creveți,
nu vii, viermi de mătase în stadiu de crisalidă
pentru consum uman, smetana, ouă de melci
pentru consum, preparate pentru supă, supe,
boabe de soia, conservate, alimentare, lapte
de soia, ulei alimentar din boabe de soia,
pateuri/turtite din soia, languste, nu vii, seu
alimentar, ulei alimentar de floarea soarelui,
semințe de floarea soarelui, preparate, porumb
dulce, procesat, tahini, tofu: pateuri/turtite din
tofu, piure de tomate, suc de tomate pentru gătit,
pastă de tomate, burtă, trufe, conservate, ton,
nu viu, preparate pentru supa vegetală, sucuri
vegetale pentru gătit, salate vegetale, spume
vegetale, pastă vegetală de dovlecel, cremă pe
bază de legume, legume, conservate, legume,
gătite, legume, uscate, legume, la conservă,

30. Cafea, ceai, cacao și cafea artificială,
orez, paste și tăiței, tapioca și sago, făină
și preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie și produse de cofetărie, ciocolată,
înghețată, sorbeturi și alte produse similare sub
formă de înghețată, comestibile, zahăr, miere,
melasă: drojdie, praf de copt, sare, condimente,
mirodenii, ierburi conservate, oțet, sosuri și
alte condimente, gheață (apă înghețată),
sirop de agave (îndulcitor natural), ienibahar,
pastă de migdale, produse de cofetărie cu
migdale, anason, sos de mere (condiment),
preparate aromatice alimentare, cafea artificială,
praf de copt, sodă alimentară(bicarbonat de
sodiu pentru gătit)/bicarbonat de sodiu pentru
gătit (sodă alimentară), baozi, făină de orz,
mix pentru clătite sărate, făină de fasole,
oțet din bere, bibimbap (orez amestecat cu
legume și came de vită), agenți de legare
pentru înghețată, biscuiți/fursecuri, pâine, chifle
de pâine, pâine firimituri (pesmet), hrișcă,
procesată, făină de hrișcă, bulgur, chifle dulci,
burritos, pudră de tort, cocă de tort/aluat
de tort, glazură de tort(glazurare), torturi/
prăjituri, zahăr candel cristalizat, bomboane de
decor pentru torturi, capere, caramele(dulciuri)/
caramele (bomboane), sare cu țelină, preparate
din cereale, batoane de cereale, gustări
pe bază de cereale, băuturi pe bază de
mușețel, sandvișuri cu brânză (sandvișuri),
gumă de mestecat, gumă de mestecat pentru
împrospătarea respirației, cicoare (substituent
pentru cafea), chipsuri(produse din cereale),
ciocolată, băuturi din ciocolată cu lapte, spume
de ciocolată, decorațiuni din ciocolată pentru
torturi, paste de ciocolată cu nuci de întins
pe pâine, băuturi pe bază de ciocolată, paste
de întins pe pâine pe bază de ciocolată, nuci
învelite în ciocolată, chow-chow (condiment),
chutney (condiment), scorțișoară (mirodenie),
cuișoare (mirodenii), cacao, băuturi din cacao
cu lapte, băuturi pe bază de cacao, arome de
cafea, cafea, băuturi din cafea cu lapte, băuturi
pe bază de cafea, condimente, produse de

zer, frișca, albuș de ou, yakitori, iaurt, gălbenuș
de ou, piele de tofu, tempeh, satay, legume,
procesate, fructe, procesate, ratatouille, duck
confits, andouillettes, budincă albă, choucroute
garnie, hash browns, omletă, rulouri de varză
umplute  cu  came, concentrat  pe  bază  de 
legume  pentru  gătit, concentrat  pe  bază  de 
fructe pentru gătit, cremetartinabile pe bază de 
legume,  agar-agar  pentru scop  culinar, 
moluște,  nu  vii,  brânză quark, brânză cottage, 
băuturi  pe  bază  de  acid  lactic,  flori 
comestibile,  uscate,  ghimbir  glasat,  ghimbir,
conservat, ghimbir murat.
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cofetărie pentru decorarea pomilor de crăciun,
produse de cofetărie/produse de cofetărie cu
zahăr, sare pentru gătit, fulgi de porumb, făină
de porumb/făină nerafinată de porumb, porumb,
macinat, porumb, copt, cuscus, biscuiti sarati
si uscati (crackers), sos merisoare(condiment),
crema de tartru de uz culinar, crutoane, orz
măcinat, ovăz măcinat, curry(mirodenie), crema
din ouă și lapte, spume pentru desert(produse
de cofetărie), aluat, sosuri pentru salată, dulce
de leche (dulceață de lapte), esențe pentru
produsele alimentare, cu excepția esențelor
eterice și a uleiurilor esențiale, fermenți pentru
paste, arome, altele decât uleiurile esențiale,
pentru torturi/prăjituri, arome, altele decât
uleiurile esențiale, pentru băuturi, colțunași
pe bază de făină, flori sau frunze folosite
ca substituenți pentru ceai, fondante (produse
de cofetărie), arome alimentare, altele decât
uleiurile esențiale, feluri de mâncare uscate
prin înghețare, având ca principal ingredient
orezulffeiuri de mâncare liofilizate, având ca
principal ingredient orezul, feluri de mâncare
uscate prin înghețare, având ca principal
ingredient pastele/feluri de mâncare liofilizate,
având ca principal ingredient pastele, jeleuri
de fructe (produse de cofetărie), coulis de
fructe (sosuri), ierburi de grădină, conservate
(asezonate), orez preparat învelit în alge marine,
ghimbir pudră, turtă dulce, glucoza pentru uz
culinar, gluten preparat ca produs alimentar,
aditivi pe bază de gluten pentru uz culinar, golden
syrup (sirop auriu), șroturi pentru consum uman,
halva, glazură pentru șuncă, batoane de cereale
bogate în proteine, hominy(boabe de porumb
uscate și tratate), făină din boabe de porumb
uscate și tratate (hominy), miere, sandvișuri
de hotdog, orz decorticat, ovăz decorticat,
înghețată, gheață, naturala sau artificială, gheață
pentru băuturile răcoritoare, cuburi de gheață,
ceai cu gheață, gheață comestibilă, infuzii, nu
cele medicinale, orez instant, jiaozi, ketchup
(sos), clătite kimchi, ferment, semințe de
inpentru uz culinar (asezonate), lemn dulce
(produse de cofetărie), lipii pe bază de
cartofi, dropsuri(produse de cofetărie)/ pastile
(produse de cofetărie), macaroane, macarons,
biscuiți cu malț, extract de malț alimentar,
malț pentru consum uman, maltoză, marinate,
marțipan,  maioneză,  făină  nerafinată/făină,
plăcinte cu carne, agenți de frăgezite a cărnii,
pentru uz casnic, sosuri pentru carne, usturoi
mărunțit(condiment), mentă pentru produse
de cofetărie, mentă pentru împrospătarea
respirației, glazură oglindă, melasă alimentară,
mușii, făină de muștar, muștar, îndulcitori
naturali, mâncăruri preparate pe bază de tăiței,

35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
strângerea ia un loc, în folosul terților, a unei
game variate de bunuri din clasele 29 și 30,
cu excepția transportului acestora, permițând

noodles, faini de nud, nucșoară, făină de ovăz,
alimente pe bază de ovăz, terci de ovăz, clătite
sărate, onigiri, zahăr de palmier, clătite, hârtie
comestibilă, paste, sos pentru paste, produse de
cofetărie din fructe, produse de patiserie, aluat
de patiserie, pâtes en croute (plăcinte), produse
de  cofetărie  cu  arahide,  pelmenî, piper,
bomboane mentolate, boia (asezonare),  pesto,
biscuiți  petit-beurre,  petits  fours,  piccalilli,
plăcinte, pizza, floricele de porumb, făină
de cartofi, pudre pentru fabricarea înghețatei,
praline, propolis/dei de albine, budinci, quiche
(tartă), quinoa, procesată, ramen, ravioli, relish
(condiment), orez, prăjituri de orez, budincă
de orez, pastă de orez pentru uz culinar,
hârtie de orez comestibilă, gustări pe bază
de orez, lăptișor de matcă, pesmeți, șofran
(asezonare), sago, sare pentru conservarea
alimentelor, sandvișuri, sosuri (condimente),
agenți de legare pentru cârnați, apă de mare
pentru gătit, produse de asezonare, algă marină
(condiment), semințe procesate folosite pentru
asezonare, gris, biscuiți din orez, semințe de
susan(produse de asezonare), fulgi de gheață
cu fasole roșie îndulcită, șerbeturi (înghețate)/
șerbeturi (înghețate), tăiței soba, pâine fără
gluten, tamarind (condiment), iaksa, profiterol,
comuri, pateuri cu ciocolată, ceai din alge
kelp, cremă de zahăr ars, amestecuri de aluat
nefermentat, napolitane din hârtie comestibilă,
macarons din nucă de cocos, capsule de
cafea, umplute, apă de flori de portocal pentru
scopuri culinare, înghețate pe băț, nuga: harissa
(condiment), pastă de ghimbir (mirodenii), făină
de soia, sos de soia, miso, spaghete, mirodenii,
pachețele de primăvară, semințe de anason
stelat, amidon alimentar, băț de lemn dulce
(produse de cofetărie), preparate pentru întărirea
frișcăi, zahăr, sushi, dulciuri, tabbouleh (salată
libaneză), tacos, tapioca, făină de tapioca, tarte,
ceai, băuturi pe bază de ceai, agenți de îngroșare
pentru gătirea alimentelor, sos de roșii, tortillas,
turmeric, tăiței udon, pâine nedospită, cafea
neprăjită, arome de vanilie pentru uz culinar,
vanilină (substituent pentru vanilie), preparate
vegetale folosite ca substituenți pentru cafea,
vermicelli, oțet, vafe belgiene, făină de grâu,
germeni de grâu pentru consum uman, drojdie,
iaurt înghețat (produse de cofetărie înghețate),
băuturi pe bază de ceai cu lapte.
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dienților    să   vadă   și   să   cumpere   în   mod
convenabil  aceste bunuri,  astfel  de  servicii 
pot  fi  furnizate prin  intermediul  magazinelor 
de  vânzare   cu  amănuntul,  al   punctelor  de
vânzare  cu  ridicata, prin  intermediul 
automatelor  pentru  vanzare  de produse,  al 
cataloagelor  de  comanda  prin  posta sau  prin 
mijloace  electronice,  de  exemplu  prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
tip teleshopping, administrarea programelor de
fidelizare destinate celor care călătoresc cu
avionul, administrarea programelor de fidelizare
a consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziție, asistență administrativă
pentru a răspunde la cererile de ofertă/asistență
administrativă pentru a răspunde la cererile de
propuneri (RFP), publicitate, servicii de agenție
de publicitate, închirierea spațiului publicitar,
publicitate prin poștă, închirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, producția
de clipuri publicitare, servicii de planificare
a programărilor(funcții de birou), servicii de
reamintire a programărilor (funcții de birou),
licitare, postarea de afișe publicitare, închirierea
panourilor de afișaj (panouri publicitare), ținerea
evidenței contabile/contabilitate, asistență în
managementul afacerilor, întrebări privind
afacerile, auditul afacerilor, consultanță în
organizarea și managementul afacerilor,
consultanță în managementul afacerilor, servicii
specializate privind eficiența afacerilor, evaluări
ale afacerilor, investigații privind afacerile,
consultanță în organizarea afacerilor, cercetări
privind afacerile, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultanță
profesională în afaceri, oferirea de informații
în domeniul afacerilor, managementul afacerilor
hoteliere, managementul afacerilor cu privire
la artiști, managementul afacerilor cu privire
la sportivi, managementul afacerilor cu privire
la furnizorii de servicii independente, servicii
privind managementul proiectelor de afaceri
pentru proiectele de construcții, furnizarea de
informații de afaceri prin intermediul unui
site web, managementul afacerilor cu privire
la programele de rambursare pentru terți,
servicii de intermediere afacerilor cu privire la
cu potrivirea potențialilor investitori privați cu
antreprenorii care au nevoie de finanțare, servicii
de  agenție  de  informații  comerciale, asistență
privind  managementul  comercial  sau
industrial, oferirea  de  informații  comerciale  și
consiliere  pentru  consumatori  în  alegerea
bunurilor și serviciilor, administrare comercială
privind  licențierea  bunurilor  și  serviciilor
aparținând  terților,  oferirea  de  informații  de
contact comerciale și de afaceri, servicii de
intermediere comercială, servicii de informații

competitive, compilarea de informații în baze
de date computerizate, compilarea statisticilor,
compilarea indexurilor de informații pentru
scopuri       comerciale        sau         publicitare,
managementul  computerizat  al  fișierelor,
consultanță privind strategiile de comunicare în
relațiile publice, consultanță privind strategiile
de comunicare în publicitate, analiza costurilor,
căutare de date în fișierele calculatorului pentru
terți, demonstrații cu produse, dezvoltarea
de concepte publicitare, publicitate directă
prin poștă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eșantioane, întocmirea extraselor
de cont, prognoze economice, servicii de agenție
de ocupare a forței de muncă, audit financiar,
servicii de registru de cadouri, servicii de agenție
de import-export, managementul interimar ai
afacerii, facturare, servicii de așezare în pagină
pentru scopuri publicitare, studii de marketing,
servicii de informații privind marketing-ul,
cercetare de marketing, marketing, marketing în
cadrul editării produselor software, servicii de
relații media, servicii de comunicații corporative,
închiriere de echipament de birou în spații
pentru co-working, servicii de lobby comercial,
machetare pentru promoțiile publicitare sau de
vânzări, negocierea și încheierea de tranzacții
comerciale pentru terți, negocierea contractelor
de afaceri pentru terți, servicii de revizuire a
articolelor din ziar, stabilirea abonamentelor la
ziar pentru terți, închiriere de echipamente și
mașini de birou, publicitate online pe o rețea
de calculatoare, furnizarea unei piețe comerciale
online pentru cumpărătorii și vânzătorii de
bunuri și servicii, servicii de comerț online cu
amănuntul pentru muzica digitală descărcabilă,
servicii de comerț online cu amănuntul pentru
tonurile de apel descărcabile, servicii de comerț
online cu amănuntul online pentru filmele și
muzica descărcabilă și preînregistrată, sondaje
de opinie, organizarea de expoziții în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
târguri, organizarea de spectacole de modă
în scopuri promoționale, publicitate exterioară,
managementul administrativ extemalizat pentru
companii, servicii de extemalizare (asistență de
afaceri), publicitate cu plata per click, întocmirea
statelor de plată, consultanță în domeniul
managementului personalului, recrutarea de
personal, servidi de fotocopiere, închirierea
mașinilor de fotocopiere, prezentarea produselor
în mediile de comunicare, în scopuri de
comercializare cu amănuntul, servicii de
comparare a prețurilor, servicii de achiziție
pentru  terți  (achiziționarea  de  bunuri  și 
servicii pentru  alte  afaceri),  promovarea 
bunurilor  și  serviciilor  prin  sponsorizarea
evenimentelor  sportive,  testare  psihologică  în
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39. Transport, ambalarea și depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii, transportul
aerian, închirierea de aeronave, închirierea
de motoare de aeronave, transportul cu
ambulanța, transportul cu mașini blindate,
transportul cu barja, închirierea de ambarcațiuni,
transportul cu ambarcațiunile, depozitarea de
ambarcațiuni, rezervarea locurilor de călătorie,
servicii de îmbuteliere, transportul cu autobuzul,
închirierea de mașini, transportul cu mașina,
parcarea de mașini, servicii de folosire în
comun a mașinii, aprovizionarea distribuitoarelor

automate, depozitare de bagaje, organizare de
servicii de transport de pasageri, pentru alte
persoane, prin intermediul unei aplicații online,
pilotarea dronelor civile, aranjarea formalităților
pentru vize și documente de călătorie pentru
persoanele care călătoresc în străinătate,
servicii de folosire în comun a autovehiculelor,
cărăușie, umplerea bancomatelor cu numerar,
servicii de șoferie, colectarea de bunuri
reciclabile (transport), servicii de curierat sau
mărfuri), organizarea de croaziere, livrarea
bunurilor, livrarea ziarelor/ livrarea de ziare,
livrarea bunurilor prin comandă poștală,
distribuirea de energie, închirierea clopotelor
de scufundare, închirierea costumelor de
scufundare, furnizarea de direcții de deplasare
în scopuri de călătorie, închirierea de vitrine de
vin electrice, distribuirea de energie electrică,
însoțirea turiștilor, transportul cu feribotul,
livrarea de flori, francarea corespondenței,
închirierea congelatoarelor, transportul de
mărfuri (transportul maritim de bunuri), servicii de
transportator (expeditor) de mărfuri, servicii de
agenție de transport (expediere (Am, ))/servicii
de agenție de transport, transportul de mărfuri,
închirierea de garaje, împachetarea cadourilor,
operațiuni de încărcare- descărcare, depozitarea
de bunuri, depozitare/înmagazinare, informații
despre depozitare, închirierea containerelor de
depozitare: transportul cu taxiul, remorcare,
închirierea de tractoare, furnizarea de informații
despre trafic, transportul cu tramvaiul, servicii
de transport pentru tururile de vizitare a
obiectivelor turistice, transportul prin conducte,
transport, transportul turiștilor, transportul și
depozitarea deșeurilor/transportul și depozitarea
gunoaielor, servicii de broker de transport,
rezervări de transport, organizarea transportului
pentru deplasările turistice, informații despre
transport, logistica transporturilor, transportul
de mobilier, rezervări de călătorie, salvare
subacvatică, descărcarea încărcăturilor, servicii
de remorcare în cazul avarierii vehiculelor,
închirierea de vehicule, închirierea de portbagaje
cu montare pe capota vehiculului, închirierea de
depozite, alimentarea cu apă, distribuirea apei,
închirierea scaunelor cu rotile, împachetarea
bunurilor.

───────

vederea  selectării  de personal, relații publice, 
publicarea de textepublicitare, inchirierea de 
material  publicitar, publicitate  radio, 
inregistrarea  comunicarilor  si datele  scrise, 
servicii  administrative  pentru realocarea 
afacerilor:  furnizarea  de  clasamente ale 
utilizatorilor     în scopuri comerciale sau
publicitare, servicii oferite de centrase telefonice,
servicii de comerț cu amănuntul în legătură cu
produse de brutărie, profilarea consumatorilor
în scopuri comerciale sau de marketing,
servicii administrative pentru trimiteri medicale:
servicii de comerț cu amănuntul pentru
preparatele sanitare și veterinare și pentru
proviziile medicate, servicii de comerț cu
amănuntul pentru lucrările de artă furnizate
de galeriile de artă, promovarea vânzărilor
pentru terți, închirierea de standuri de
vânzare, scrierea de scenarii în scopuri
de publicitate, optimizare pe motoarele de
căutare pentru promovarea vânzărilor, servicii de
secretariat, aranjarea vitrinelor pentru magazine,
stenografiere, căutarea de sponsorizări,
stabilirea abonamentelor la serviciile de
telecomunicații, sistematizarea informațiilor în
baze de date computerizate, marketing cu public
țintă: pregătirea documentației fiscale, servicii
de depunere a documentației fiscale, servicii
de telemarketing, preluarea apelurilor telefonice
pentru abonați! indisponibili, producerea de
programe de teleshopping, publicitate prin
televiziune, transcrierea comunicărilor (funcții de
birou), dactilografiere, actualizarea materialelor
de publicitate, actualizarea și menținerea datelor
în bazele de date computerizate, actualizarea și
menținerea informațiilor în registre, închirierea
automatelor pentru vânzarea de produse,
optimizarea traficului site-urilor web, indexare
web pentru scopuri comerciale sau publicitare,
servicii de vânzare cu ridicata pentru preparatele
sanitare, veterinare și farmaceutice și pentru
proviziile medicale, procesarea cuvintelor,
scrierea de texte publicare, scrierea de
curriculum vitae pentru terți/scrierea de CV-uri
pentru terți.
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(210) M 2022 00925
(151) 08/02/2022
(732) ALINA BEATRICE PALOS,

STR.DUMBRAVIOAREI, NR.22,
JUDEȚ ILFOV, CORBEANCA,
077066, ILFOV, ROMANIA

(540)

delimamma
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă,
lapte, brânză, unt, iaurt și alte produse lactate,
uleiuri și grăsimi comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori ai acestora,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
faină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, plante aromatice
conservate, oțet, sosuri și alte condimente.

───────

(210) M 2022 00926
(151) 08/02/2022
(732) DINAMIC 92 DISTRIBUTION

SRL, BULEVARD GENERAL
NICOLAE DASCALESCU, NR.
12 A, JUDEȚ NEAMȚ, NEAMT,
NEAMȚ, ROMANIA

(740) CABINET ENPORA INTELLECTUAL
PROPERTY SRL, STR.GEORGE
CALINESCU, NR. 52A, AP.1, SECTOR
1, BUCUREȘTI, 011694, ROMANIA

(540)

DINAMIC92

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 27.07.03; 26.04.02

clase:
2. Vopsele, vernisuri, lacuri, preparate pentru
prevenirea coroziunii şi a deteriorării lemnului,
coloranţi, mordanți, răşini naturale în stare brută,
metale sub formă de folie şi pulbere pentru
pictori, decoratori, tipărituri şi artiști, aglutinanţi
pentru vopsele, benzi anti-corozive, preparate
anti-mătuire pentru metale, badigeon, balsam
de canada, preparate de legare pentru vopsele,
fixatori pentru acuarele, cerneală (toner) pentru
fotocopiatoare, cartușe de toner, umplute, pentru
imprimante şi fotocopiatoare, petice de vopsea
repoziţionabile, preparate de protecţie pentru
metale, lapte de var, grunduri, sicativi (agenţi de
uscare) pentru vopsele, sumac pentru vernisuri,
agenţi de îngroşare pentru vopsele, diluanţi
pentru vopsele, diluanţi pentru lacuri, terebentină
(diluant pentru vopsele), strat protector pentru
şasiul vehiculului / strat de acoperire pentru
şasiul vehiculului.
3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, pastă de dinţi nemedicinală,
parfumuri, uleiuri esenţiale, preparate de albire şi
alte substanţe de spălare, preparate de curăţare,
lustruire, degresare şi abrazive.hârtie abrazivă,
şmirghel / pânză abrazivă, adezivi pentru fixarea
genelor false, adezivi pentru scopuri cosmetice,
aer comprimat presurizat pentru curăţare şi
desprăfuire, pietre de alaun (astringente),
antiperspirante (articole de toaletă), preparate
antistatice pentru scopuri casnice, săruri de
baie, nu cele pentru scopuri medicale, spray-
uri pentru împrospătarea respiraţiei, bucăţi
de pânză impregnate cu detergent pentru
curăţare, benzi pentru împrospătarea respiraţiei,
ceară de cizmărie, beţişoare din bumbac
pentru scopuri cosmetice, vată din bumbac
pentru scopuri cosmetice, abţibilduri decorative
pentru scopuri cosmetice, geluri de albire
a dinţilor, produse pentru lustruirea dinţilor,
şampoane uscate, agenţi de uscare pentru
maşini de spălat vase, hârtie cu şmirghel,
şmirghel pânză, gene false, preparate pentru
fumigaţie (parfumuri), ţesătură din fibră de
sticlă (ţesătură abrazivă), tămâie, beţişoare
parfumate, preparate pentru îndepărtarea
lacului, preparate pentru strălucirea frunzelor
plantelor, serveţele impregnate cu loţiuni
cosmetic, serveţele impregnate cu preparate
pentru demachiere, apă de gură, nu cea
pentru scopuri medicale, unghii false, preparate
pentru îndepărtarea vopselei, hârtie de lustruit,
potpuriuri (arome), piatră ponce, săculeţi pentru
parfumarea lenjeriei, hârtie abrazivă / glaspapir,
lemn parfumat, şampoane, şampoane pentru

(591) Culori revendicate: rosu, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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animale de companie (preparate nemedicinale
pentru îngrijire), pietre pentru ras (astringenţi),
ceară de cizmarie, pietre pentru netezire, ceară
pentru croitorie, preparate de toaletă, abţibilduri
pentru unghii, piatră tripoli pentru lustruire,
preparate pentru îndepărtarea vernisului.
6. Metale comune şi aliaje ale acestora,
materiale metalice de construcţii metalice,
construcţii metalice transportabile, material
metalice pentru căile ferate, cabluri şi fire
neelectrice din metal comun, fierărie, articole
mici din armătură metalică, țevi și tuburi metalice,
produse metalice, minereuri, aliaje de lipit din
aur, aliaj de argint pentru lipit.
12. Vehicule, aparate de deplasare pe uscat,
în aer sau pe apă, pompe de aer (accesorii
pentru vehicule), airbag-uri (dispozitive de
siguranţă pentru automobile), dispozitive anti-
reflexie pentru vehicule/ dispozitive contra
orbirii pentru vehicule, lanţuri antiderapante,
dispozitive antifurt pentru vehicule, alarme
antifurt pentru vehicule, sisteme de prevenire
auditive pentru biciclete, caroserii de automobile,
lanţuri de automobile, şasiuri de automobile,
capote de automobile, anvelope de automobile,
fusuri de osie, osii pentru vehicule, contragreutăţi
pentru roţile vehiculului, benzi pentru butucii
de roată, coşuri adaptate pentru biciclete,
cricuri de bicicletă, lanţuri de bicicletă, ghidoane
de bicicletă, pompe pentru anvelopele de
bicletă, anvelope de bicicletă, frâne de bicicletă,
apărătoare de noroi pentru bicicletă, manivele
de bicicletă, motoare de bicicletă, pedale de
bicicletă, roţi de bicicletă, jante pentru roţi de
bicicletă, spiţe pentru roţile de bicicletă, şei de
bicicletă, cadre de bicicletă, sonerii de bicicletă,
căngi pentru ambarcaţiuni, caroserii de vehicule,
boghiuri pentru vagoanele de care ferată,
garnituri de frână pentru vehicule, saboţi de
frână pentru vehicule, segmenţi de frână pentru
vehicule, plăcuţe de frână pentru autovehicule,
discuri de frână pentru vehicule, frâne pentru
vehicule, amortizoare pentru materialele rulante
feroviare, bări de protecţie pentru automobile,
capace pentru rezervoarele de combustibil ale
vehiculelor, cărucioare de transport, carcase
pentru anvelopele pneumatice/ carcase pentru
anvelopele pneumatice, rotile pentru cărucioare
(vehicule) / rotile pentru cărucioarele de
transport, vagonete de transportat oala de
turnare, cărucioare de transportat oala de
turnare, brichete pentru automobile, circuite
hidraulice pentru vehicule, cărucioare de
curăţenie, tacheţi (nautică), ambreiaje pentru
vehiculele terestre, biele pentru vehiculele
terestre, altele decât componentele motoarelor,
cuplaje pentru vehiculele terestre, huse pentru

volanul vehiculului, cartere pentru componentele
vehiculelor terestre, altele decât pentru motoare,
gruie pentru ambarcaţiuni, semnalizatoare
pentru biciclete, mecanisme de decuplare pentru
ambarcaţiuni, uşi pentru vehicule, protecţii
pentru roţile de bicicletă, motoare de acţionare
pentru vehiculele terestre, lanţuri de acţionare
pentru vehiculele terestre, scaune de catapultare
pentru aeronave, lagăre de motor pentru
vehiculele terestre, motoare pentru vehiculele
terestre, tranchete (din cauciuc) pentru nave,
bandaje pentru roţile de cale ferată, roţi de cuplaj
pentru vehiculele terestre, coşuri de fum pentru
nave, coşuri de fum pentru locomotive, cutii de
viteze pentru vehiculele terestre, mecanisme de
acţionare pentru vehiculele terestre, angrenaje
pentru biciclete, cărucioare de manipulare,
tetiere pentru scaunele vehiculului, ştergătoare
de faruri, capote pentru motoarele vehiculelor,
capote pentru vehicule, claxoane pentru
vehicule, cărucioare pentru furtun, capace
pentru butucul roţii, petice din cauciuc adezive
pentru repararea camerelor de aer, butuci
pentru roţile vehiculului, butuci pentru roţile de
bicicletă, pasarele înclinate pentru ambarcaţiuni,
motoare cu reacţie pentru vehiculele terestre,
portbagaje pentru vehicule, plase de portbagaj
pentru vehicule, catarge pentru ambarcaţiuni,
roţi de cărucioare miniere, motoare, electrice,
pentru vehiculele terestre, apărătoare de noroi,
dispozitive antiderapante pentru anvelopele
vehiculelor, vâsle, padele pentru canoe, coşuri
adaptate pentru motociclete, pontoane, hublouri,
cărucioare pentru copii, huse pentru cărucioarele
de copii, copertine pentru cărucioarele de
copii, mecanisme de propulsie pentru vehiculele
terestre, cuplaje de căle ferată, oglinzi
retrovizoare, angrenaje reductoare pentru
vehiculele terestre, truse de scule pentru
repararea camerelor de aer, alarme de marşarier
pentru vehicule, jante pentru roţi de vehicule,
material rulant pentru căile ferate funiculare,
material rulant pentru căile ferate, furcheţi /
dame (de ramă), cârme, huse pentru şeile
bicletelor, huse pentru şeile motocicletelor,
genţi de şa adaptate pentru biciclete, şei de
bicicletă sau motocicletă, centuri de siguranţă
pentru scaunele vehiculului, scaune de siguranţă
pentru copii, pentru vehicule, elice pentru
ambarcaţiuni, elice, elice (propulsoare) pentru
nave, vâsle / rame, huse de scaun pentru
vehicule, hamuri de siguranţă pentru scaunele
vehiculului, coci de nave, amortizoare de şocuri
cu arc pentru vehicule, amortizoare de şocuri
pentru automobile, cărucioare de cumpărături,
ataşe, semnalizatoare pentru vehicule, suporturi
de schiuri pentru maşini, cuşete de dormit
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pentru vehicule, cuşete de dormit, huse pentru
roata de rezervă / huse pentru anvelope de
rezervă, vergi de navă, spiţe pentru anvelope,
spoilere pentru vehicule, cleme de spiţe pentru
roţi, transmisii de comandă pentru nave, volane
pentru vehicule, parasolare adaptate pentru
automobile, amortizoare suspensie pentru
vehicule, obloane ridicătoare (componente ale
vehiculelor de teren) / hayoane acţionate
electric (componente ale vehiculelor de teren),
coaste de lemn (cadre) pentru nave, bene
basculante pentru autocamioane / bene
basculante pentru camioane, dispozitive de
basculare (componente ale vagoanelor de cale
ferată), convertizoare ale cuplului de torsiune
pentru vehiculele terestre, bare de torsiune
pentru vehicule, sisteme de tractare pentru
vehicule, remorci (vehicule), remorci pentru
transportarea bicicletelor, lanţuri de transmisie
pentru vehiculele terestre, arbori de transmisie
pentru vehiculele terestre, transmisii pentru
vehiculele terestre, benzi de rulare pentru
vehicule (tip tractor) / benzi de rulare pentru
vehicule (role şenile), benzi de rulare pentru
reşaparea anvelopelor, cărucioare/drezine de
mână, anvelope fără cameră pentru biciclete,
camere de aer pentru anvelopele pneumatice,
camere de aer pentru anvelopele de bicicletă,
turbine pentru vehiculele terestre, cărucioare cu
două roţi / cărucioare de bagaje / cărucioare de
magazie, inserţii de anvelope, anvelope pentru
roţile vehiculului, anvelope pneumatice, şasiuri
pentru vehicule, tapiţerii pentru vehicule, supape
pentru anvelopele vehiculului, roţi de vehicul,
şasiuri pentru automobile, bare de protecţie
pentru vehicule, scări pentru vehicule, spiţe
pentru roţile vehiculului, arcuri de suspensie
pentru vehicule, scaune de vehicule, huse pentru
vehicule (formate), manşe de comandă pentru
vehicule, roabe, scaune cu rotile, geamuri pentru
vehicule, parbrize, ştergătoare de parbriz.

ambreiaj, fitinguri, nemetalice, pentru conductele
de aer comprimat, garnituri de etanşare
pentru cilindrii, fibră vulcanizată, suporturi din
spumă pentru aranjamentele florare (produse
semifinisate), materiale neconductoare pentru
reţinerea căldurii, îmbinări, nemetalice, pentru
ţevi, materiale de ranforsare, nemetalice, pentru
ţevi, supape din cauciuc sau fibră vulcanizată,
şaibe din cauciuc sau fibră vulcanizată, folii din
plastic pentru scopuri agricole, substanţe din
plastic, semiprelucrate.
19. Materiale de construcție (nemetalice),
ţevi rigide cu excepția celor de metal
pentru construcţii, asfalt, smoală şi
bitum, construcţii nemetalice transportabile,
monumente, nemetalice, coloane publicitare,
nemetalice, acvarii (structuri), pietriş pentru
acvarii, nisip pentru acvarii, umbrare (structuri),
nemetalice, balize nemetalice, neluminoase,
voliere (structuri), nemetalice, fântâni pentru
păsări (structuri), nemetalice, busturi din piatră,
beton sau marmură, construcţii, nemetalice,
cabane, nemetalice, colibe, chesoane pentru
lucrări de construcţie subactivatice, ciment
pentru cuptoare, lemn pentru butoaie / doage
de lemn, cuşti pentru găini, nemetalice,
canale pentru coşul de fum, nemetalice, argilă
refractară / şamotă (material refractar ars),
matriţe de turnătorie, nemetalice, cutii poştale din
zidărie, plăcuţe memoriale, nemetalice, cocini
pentru porci, nemetalice, grajduri, nemetalice,
case prefabricate (ansambluri), nemetalice,
plăci şi benzi din material sintetic pentru
marcarea drumurilor, eşafodaje, nemetalice,
statuete din piatră, ciment sau marmură,
statui din piatră, ciment sau marmură, silozuri,
piscine (structuri), nemetalice, lucrări de zidărie
din piatră, lucrări de artă din piatră, ciment
sau marmură, verande (structuri), nemetalice,
patinoare (structuri), nemetalice, panouri de
semnalizare, neluminoase şi nemecanice,
nemetalice, semne neluminoase şi nemecanice,
nemetalice, rezervoare din zidărie, lemn pentru
fabricarea ustensilelor casnice.
21. Ustensile şi recipiente de uz casnic sau de
bucătărie, vase de gătit şi articole pentru masă,
cu excepţia furculiţelor, cuţit elor şi lingurilor,
piepteni şi bureţi, perii, cu excepţia pensulelor,
materiale pentru perii, articole de curăţare, sticlă
neprelu crată sau semiprelucrată, cu excepţia
sticlei pentru construcţii, sticlărie, porţelan şi lut.
capace pentru acvarii, scăldători pentru păsări,
colivii, cuşti pentru animalele de gospodărie,
ustensile cosmetice, aparate de odorizare de uz
personal, hrănitoare, aţă dentară, pliciuri pentru
insectele zburătoare, mănuşi de grădinărit,
terarii de interior (cultivarea plantelor), acvarii

17. Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică,
neprelucrate şi semiprelucrate, şi înlocuitori
pentru toate aceste materiale, materiale plastice
şi răşini în formă extrudată pentru utilizare
în fabricare, materiale de etanşare, umplere
şi izolare, ţevi, tuburi şi furtunuri flexibile,
nemetalice. acetat de celuloză, semiprelucrat,
folii de protecţie anti-reflexie pentru geamuri
(folii colorate) / folii de protecţie anti- orbire
pentru geamuri (folii colorate), bariere plutitoare
anti-poluare, materiale pentru garnituri de frână,
parţial prelucrate, fibre de carbon, altele decât
cele utilizate la produsele textile, folie de
celuloză regenerată, alta decât cea utilizată la
împachetat / folii de celuloză regenerată, alta
decât cea utilizată la împachetat, garnituri de
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de interior / bazine (acvarii de interior),
terarii de interior (vivarii), capcane pentru
insecte, lădiţe pentru necesităţile animalelor de
companie / tăviţe pentru necesităţile, animalelor
de companie, produse de demachiere, troace
pentru animale, suporturi pentru meniuri,
capcane pentru şoareci, cuiburi cu ouă,
artificiale, duze pentru furtunurile de udat, duze
pentru stropitori / rozete pentru stropitori, inele
pentru păsările de curte, bureţi pentru pudră,
pudriere, goale, capcane pentru şobolani, inele
pentru păsări, stropitori, seringi pentru udarea
florilor şi plantelor / stropitori pentru udarea
florilor şi plantelor, dispozitive de udare /
dispozitive de stropit, stropitori.

pentru terți (achiziționarea de bunuri și servicii
pentru alte întreprinderi), testarea psihologică
pentru selectarea personalului, relatii publice,
închirierea de material publicitar, închirierea
maşinilor de fotocopiere, închirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, închirierea
automatelor pentru vânzarea de produse,
promovarea vânzarilor pentru terţi, aranjarea
vitrinelor pentru magazine, căutarea de
sponsorizări, pregătirea documentaţiei fiscale,
actualizarea materialelor de publicitate.

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
strângerea la un loc, în folosul terţilor,
bunurilor din clasele 2, 3, 6, 12, 17, 19,21
(cu excepţia transportului acestora), permiţând
clienţilor să vadă şi să cumpere în mod
convenabil aceste bunuri, ţinerea evidenţei
contabile / contabilitate, întocmirea extraselor
de cont, administrare comercială privind
licenţierea bunurilor şi serviciilor aparţinând
terţilor, închirierea de spațiu publicitar, informații
și consiliere comercială pentru consumatori
(magazin de consiliere pentru consumatori),
analiza costurilor, preluarea apelurilor telefonice
pentru abonaţii indisponibili, servicii de revizuire
a articolelor din ziar, stabilirea abonamentelor
la ziar pentru terţi, licitație, facturare, auditul
afacerilor, asistenţă în managementul afacerilor,
investigații privind afacerile, cercetare privind
afacerile, servicii administrative pentru relocarea
afacerilor, servicii de agenţie de informaţii
comerciale, compilarea de informaţii în baze
de date computerizate, compilarea statisticilor,
sistematizarea informaţiilor în baze de date
computerizate, căutare de date în fişierele
calculatorului pentru terţi, prognoze economice,
servicii de agenţie de ocupare a forţei de
muncă, organizarea de expoziții în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
târguri în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de spectacole de modă în
scopuri promoţionale, servicii de agenţie de
import-export, studii de marketing, cercetare
de marketing, marketing, machetare pentru
promoţiile publicitare sau de vânzări, închiriere
de echipamente şi maşini de birou, sondaje de
opinie, întocmirea ştatelor de plată, consultanţă
în domeniul managementului personalului,
recrutarea de personal, prezentarea produselor
în mediile de comunicare, în scopuri de
comercializare cu amănuntul, servicii de
comparare a prețurilor, servicii de achiziții

37. Servicii de construcţii, servicii de
reparaţii, servicii de instalaţii, întreţinerea
şi repararea avioanelor, tratament anticoroziv
pentru vehicule, servicii de realizare a
zăpezii artificiale, curăţarea şi repararea
cazanelor, supravegherea construcţiei de clădiri,
închirierea de buldozere, întreţinerea şi
repararea arzătoarelor, spălarea autoturismelor,
servicii de tâmplărie, curăţarea coşurilor de
fum, curăţarea clădirilor (suprafaţa exterioară),
curăţarea clădirilor (interior), curăţarea
articolelor de îmbrăcăminte, închirierea maşinilor
de curăţare, închirierea echipamentelor
de construcţii, furnizarea de informaţii
privind construcţia, consultanţă în construcţii,
închirierea macaralelor (echipamente de
construcţii), demolarea clădirilor, curăţarea
scutecelor, dezinfectare, închirierea pompelor de
drenaj, forarea de puţuri, forajul sondelor de
petrol sau de gaze, curăţarea uscată, închirierea
excavatoarelor, instalarea şi repararea
proiectoarelor de film, întreţinerea blănurilor,
curăţare şi reparare, întreţinerea mobilei,
restaurarea mobilei, servicii de fracturare
hidraulică / servicii de fracţionare, instalarea,
întreţinerea şi repararea componentelor
hardware ale calculatorului, suprimarea
interferenţelor în ceea ce priveşte aparatele
electrice, ascuţirea cuţitelor, spălarea rufelor,
închirierea maşinilor de spălat rufele, întreţinerea
articolelor din piele, curăţare şi reparare,
călcarea lenjeriei, instalarea, întreţinerea şi
reparaţia maşinilor, extragerea minereului,
întreţinerea şi repararea vehiculelor cu motor,
spălarea vehiculelor cu motor, instalarea,
întreţinerea şi reparaţia echipamentelor şi
maşinilor de birou, vopsirea sau repararea
semnelor/indicatoarelor, vopsire, interioară şi
exterioară, aplicarea tapetului / tapetare, şlefuire
cu piatră ponce, exterminarea șobolanilor,
presarea articolelor de îmbrăcăminte, servicii de
exploatare în carieră, reumplerea cartuşelor de
toner, renovarea articolelor de îmbrăcăminte,
restaurarea lucrărilor de artă, restaurarea
instrumentelor muzicale, furnizarea informaţiilor
legate de reparaţii, închirierea maşinilor
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de măturat străzile, protecţie anticorozivă,
întreţinerea şi repararea seifurilor, curăţarea
străzilor, întreţinerea şi repararea camerelor
de tezaur, întreţinerea piscinelor, acordarea
instrumentelor muzicale, lăcuire, gresarea
vehiculelor / lubrifierea vehiculelor, spălarea
vehiculelor, lustruirea vehiculelor, staţii de
distribuţie a carburanţilor pentru vehicule
(realimentare şi, întreţinere), întreţinerea
vehiculelor, curăţarea vehiculelor, servicii de
exterminare a dăunătorilor, alţii decât cei din
agricultură, spălarea lenjeriei, spălare, curăţarea
geamurilor.

descărcare, furnizarea de informatii cu privire la
serviciile de depozitare, închirierea containerelor
de depozitare, remorcare, închirierea de
tractoare, informaţii despre traffic, servicii de
transport pentru tururile de vizitare a obiectivelor
turistice, transportul prin conducte, servicii de
broker de transport, rezervări de transport,
furnizarea de informaţii despre transport,
logistica transporturilor, salvare subacvatică,
descărcarea încărcăturilor, servicii de remorcare
în cazul avarierii vehiculelor, închirierea de
vehicule, închirierea de portbagaje cu montare
pe capota vehiculului, închirierea de depozite,
alimentarea cu apă, distribuirea apei.

───────

(210) M 2022 00927
(151) 08/02/2022
(732) INTER HEALTH SYSTEMS

S.A, CALEA BUCUREŞTILOR,
NR.87-91, JUD. ILFOV, OTOPENI,
ILFOV, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 27.05.19; 02.09.01; 26.03.04;
29.01.03; 29.01.06

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

44. Servicii medicale, servicii de îngrijire
medicala, inclusiv medicina alternativa, îngrijire
sanitara si de înfrumusețare oferite de persoane
sau întreprinderi persoanelor, servicii de
spitalizare, servicii de telemedicina, servicii de
stomatologie, optometrie si sanatate mintala,

39. Servicii de distribuţie de materiale de
construcţie, sanitare, instalatii termice, materiale
de constructie, produse de inretinere auto
si intretinere casa si anvelope, transport,
ambalarea şi depozitarea bunurilor, organizarea
de călătorii, închirierea deaeronave, închirierea
de  motoare  de  aeronave,  închirierea  de
ambarcaţiuni, servicii de îmbuteliere, închirierea
de maşini, parcarea de maşini, servicii de
folosire în comun a maşinii, aprovizionarea
distribuitoarelor automate, pilotarea dronelor
civile, aranjarea formalităților pentru vize și
documente de călătorie pentru persoanele
care călătoresc în străinătate, umplerea
bancomatelor cu numerar, servicii de şoferie,
colectarea de bunuri reciclabile (transport),
servicii de curierat (mesaje sau mărfuri),
livrarea de mesaje, livrarea bunurilor, livrarea
ziarelor / livrarea de ziare, livrarea bunurilor
prin comandă poştală, închirierea clopotelor
de scufundare, închirierea costumelor de
scufundare, distribuirea de energie, furnizarea
de direcţii de deplasare în scopuri de călătorie,
închirierea de vitrine de vin electrice, distribuirea
de energie electrică, însoţirea turiştilor, livrarea
de flori, francarea corespondenţei, închirierea
congelatoarelor, servicii de transportator
(expeditor) de mărfuri, servicii de agenţie
de transport (expediere (am.)) / servicii de
agenţie de transport, închirierea de garaje,
transportul protejat al bunurilor de valoare,
închirierea de cai, spargerea gheţii, lansarea
de sateliţi pentru terţi, servicii de alimbare,
operarea ecluzelor de canal, livrarea de colete,
închirierea locurilor de parcare, pilotarea, servicii
de hamali, închirierea vagoanelor de cale ferată,
închirierea vagonetelor de cale ferate, ranfluarea
navelor, închirierea de frigidere / închirierea de
dulapuri frigorifice pentru alimente, închirierea
maşinilor de curse, închirierea autocarelor,
închirierea sistemelor de navigaţie, închirierea
scaunelor cu rotile, servicii de debarasare,
operaţiuni de salvare (transport), salvarea
navelor, brokeraj naval, operaţiuni de încărcare-

(591) Culori revendicate: verde (Pantone 
3278C), gri (Pantone 7539 C)

EMERALD 
Prețuim Sănătatea



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 06/2022

200

servicii de clinica medicala si servicii de
analiza medicala in scopul diagnosticării si
tratamentului furnizate de laboratoare medicale,
precum examinările cu raze X si prelevarea
de probe de sânge, servicii de terapie, de
exemplu, fizioterapie si logopedie, consultanta
in farmacie si pregătirea rețetelor de către
farmaciști, servicii de banca de sânge si
banca de țesuturi umane, servicii de casa de
convalescenta si servicii de sanatorii, sfaturi
privind nutriția si dieta, servicii de centru de
sanatate, servicii de inseminare artificiala si
fertilizare in vitro, servicii de medicina alternativa,
servicii de inseminare artificiala, servicii de banei
de sânge, chiropractica, servicii de sanatoriu
pentru convalescenti, servicii stomatologice,
servicii de fertilizare in vitro, îngrijirea sanatatii,
servicii de ingrijire la domiciliu, servicii de
sanatate prin apa (spa), servicii de centre
de sanatate, consiliere in domeniul sanatatii,
servicii de ingrijire de tip hospice, servicii
spitalicești, servicii de banei de țesuturi umane,
servicii de analize medicale in scop de
diagnostic si tratament furnizate de laboratoare
medicale, examinare medicala (screening),
servicii medicale clinice, asistenta medicala,
'închirierea de echipamente medicale, consiliere
medicala pentru persoanele cu dizabilitati,
servicii de moașe, îngrijire, medicala, servicii
prestate de opticieni, servicii de ortodontie:
ingrijire paliativa, consiliere farmaceutica,
fizioterapie / terapie fizica, chirurgie plastica,
prepararea rețetelor de către farmaciști, servicii
de psiholog, reabilitarea pacientilor consumatori
de stupefiante, închirierea instalațiilor sanitare,
terapie logopedica: servicii de telemedicina:
consiliere alimentara si nutriționala, închiriere de
roboti chirurgicali.

───────

(210) M 2022 00928
(151) 08/02/2022
(732) THEODORA-MARIA DIACONU,

COMUNA IZVOARELE, NR.330A,
JUDEȚ PRAHOVA, IZVOARELE,
PRAHOVA, ROMANIA

(740) NOMENIUS SRL, STR. ALEKSANDR
SERGHEEVICI PUSKIN, NR. 8,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Theo Rose
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Aparate, instrumente și cabluri pentru
electricitate, aparate pentru cercetare științifică
și de laborator, aparate și simulatoare
educaționale, dispozitive de măsurare,
detectare, monitorizare și control, dispozitive
optice, amplificatori și dispozitive de corecție,
dispozitive pentru siguranță, securitate, protecție
și de semnalizare, dispozitive pentru tehnologia
informației, audio-vizuale, multimedia și
fotografice, magneti, materiale înregistrate,
baze de date computerizate, conținut media,
benzi audio digitale pre-înregistrate, benzi
video preînregistrate, carduri de memorie usb,
casete preînregistrate, cărți audio, cd-uri cu
muzică, cd-i-uri pre-înregistrate (compact discuri
interactive), clipuri video preînregistrate, desene
animate, diapozitive, emoticoane descărcabile,
discuri înregistrate cu conținut audio, discuri
înregistrate cu conținut video, documente
informatice în format electronic descarcabile,
dvd-uri preinregistrate, tonomate muzicale,
înregistrări muzicale, casete muzicale, aparate
digitale de redat muzica, benzi audio cu
muzică, carduri de memorie cu circuite integrate
utilizate pentru a cântă la instrumente muzicale
electronice, casete video preînregistrate cu
muzică, cipuri care conțin înregistrări muzicale,
muzică digitală descărcabilă, muzică digitală
descarcabilă dintr-o bază de date de calculator
sau de pe internet, materiale video muzicale
pre-înregistrate, înregistrări muzicale audio
care pot fi descărcate, serii de înregistrări
audio muzicale descarcabile, software pentru
compunerea de muzică descarcabile, software
pentru crearea și editarea de muzică și
sunete descarcabile, desene animate sub formă
de filme cinematografice descarcabile, filme
cinematografice descarcabile, film holografic,
filme descărcabile, filme video descarcabile,
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boxe, căști, aplicații software descarcabile,
dispozitive periferice de calculator, componente
de calculator periferice fără fir, calculatoare și
hardware de calculator, publicații electronice
descărcabile, înregistrări video descarcabile.
38. Furnizarea și închirierea de instalații și
echipamente de telecomunicații, servicii de
telecomunicații, difuzarea de muzică, furnizarea
accesului la paginile web cu muzică digitală de
pe internet, furnizarea accesului la site-uri web
cu muzică în format mp3 pe internet, furnizarea
accesului la canale de telecomunicații pentru
servicii de teleshopping, difuzarea la radio și
televiziune, difuzare de programe radio și de
televiziune, transmisii video, transmisii audio,
video și multimedia prin internet și alte rețele de
comunicații, transmiterea de emisiuni televizate,
transmisie on-line de publicații electronice,
comunicare prin bloguri online, furnizarea de
forumuri online, furnizare de spații de chat
online și de buletine informative electronice
pentru transmisia de mesaje între utilizatorii
de calculatoare, servicii de transmisie, servicii
de transmisie de programe de televiziune în
sistem pay-per-view, exploatarea infrastructurilor
de difuzare, transmitere de mesaje scurte (sms),
de imagini, de voce, de sunete, de muzică și
de comunicații în format text între dispozitive
de telecomunicații mobile, transmitere de muzică
digitală prin telecomunicații, furnizarea accesului
la site-uri web de muzică digitală pe internet,
transmitere de mesaje, servicii de mesaje video,
colectare și transmitere de mesaje, transmisie
de filme video, difuzare video, transmisie video
la cerere, comunicare prin bloguri online,
furnizarea accesului la blog-uri, transmisie de
podcasturi, transmiterea de emisiuni televizate.

de simpozioane, organizare de conferințe,
servicii de cluburi (discoteci), servicii de maestru
de ceremonii, desfășurare de ceremonii în
scopuri de divertisment, publicare multimedia,
organizare de excursii pentru divertisment,
producția de emisiuni radiofonice, divertisment
de natura emisiunilor de știri televizate, servicii
pentru producție de divertisment sub formă de
emisiuni de televiziune, producție audio, video
și multimedia și fotografie, publicare multimedia
de materiale tipărite, publicarea de materiale
multimedia online, servicii de publicare de
software de divertisment multimedia, servicii
de publicare de divertisment video digital,
audio și multimedia, divertisment în direct,
organizare de spectacole în direct, organizare de
reprezentații în direct, producție de programe de
televiziune în direct, prezentare de spectacole
de divertisment în direct, publicare de buletine
informative, publicare de fișe informative,
servicii pentru publicarea buletinelor informative,
servicii informative cu privire la filme video,
studiouri de înregistrare, servicii oferite de
studiouri de înregistrare pentru televiziune,
prezentare de concerte, servicii prestate de
concerte muzicale pentru televiziune, concerte
muzicale pentru radio, producere de concerte
muzicale, divertisment de tipul concertelor,
rezervare de bilete la concerte, organizarea de
spectacole (servicii de impresariat), compunere
de cântece, divertisment muzical, editare
muzicală, furnizarea de cursuri de muzică,
producția de muzică, reprezentații de muzică
live, organizare de concursuri muzicale,
închiriere de casete muzicale, servicii de mixare
muzicală, servicii de muzică în direct, servicii
de furnizare de divertisment sub formă de
spectacole muzicale în direct, publicare de cărți
de muzică, servicii de divertisment muzical
animat, servicii ale studiourilor de înregistrări
muzicale, servicii privind compunerea de
lucrări muzicale, managementul artistic al
locurilor amenajate pentru muzică, servicii de
editare și înregistrare muzicale, organizare de
spectacole vizuale și muzicale, punerea la
dispoziție de muzică digitală (fără posibilitatea
de descărcare) pe internet, servicii de
consultanță și informare referitoare la pregătirea,
coordonarea și organizarea de conferințe,
servicii de consultanță și informare referitoare
la pregătirea, coordonarea și organizarea de
concerte, organizare de evenimente muzicale,
organizare de evenimente recreative, organizare
de evenimente de divertisment și evenimente
culturale, organizare de evenimente pentru
divertisment, organizare de evenimente de
recreere, muzică digitală (care nu poate fi

41. Servicii de editare, întocmire de rapoarte
și redactare de texte altele decat cele
publicitare, servicii de rezervare de bilete în
domeniul educației, divertismentului și sportului,
servicii educative, de divertisment și sportive,
educație, divertisment și sport, traducere și
interpretare, divertisment muzical, educație
muzicală, formare muzicală, editare muzicală,
spectacole muzicale, servicii de rezervare de
bilete în domeniul educației, divertismentului
și sportului, educație, divertisment și sport,
producție de emisiuni de televiziune, emisiuni
de radio (programare), producție de emisiuni
de televiziune de divertisment, producere
de emisiuni-concurs pentru televiziune,
divertisment de radio și televiziune, divertisment
de tipul turneelor, organizare și coordonare
de evenimente de divertisment în direct,
servicii de rezervare de bilete și locuri la
evenimente culturale, organizarea și conducerea
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descărcată) de pe site-uri web de pe internet cu
muzică în format mp3, muzică digitală (care nu
poate fi descărcată) de pe internet, realizarea
de înregistrări de muzică, interpretare de muzică
și canto, organizare de interpretări muzicale,
organizare de spectacole muzicale, organizare
de spectacole muzicale în direct, organizare și
coordonare de concerte muzicale, prezentare
de concerte muzicale, producție de înregistrări
muzicale, producție de materiale muzicale într-
un studio de înregistrare, producție de videouri
muzicale, producție de spectacole muzicale,
publicare de lucrări muzicale, publicare de texte
muzicale, regie artistică pentru spectacolele
muzicale, reprezentație de dans, muzică și
teatru, reprezentații muzicale în direct, selectare
și compilare de muzică preînregistrată în
vederea difuzării de către terți, servicii de
educație muzicală, servicii de divertisment
furnizate de grupuri muzicale, servicii de
divertisment prestate de formații muzicale,
servicii de divertisment cinematografic, producția
de filme cinematografice, prezentare de
filme cinematografice, producție de clipuri
cinematografice animate, divertisment prin filme,
distribuție de filme, dublare de filme, producție de
filme video, productie de podcasturi, consultanță
privind producțiile cinematografice și muzicale,
servicii educative în arta cinematografiei, servicii
specifice parcurilor de distracție cu tematică
inspirată din cinematografie, modele pentru
artiști, servicii de prezentatori de radio și de
televiziune, divertisment de natura emisiunilor de
știri televizate.

───────

(210) M 2022 00929
(151) 08/02/2022
(732) ION BOBINA, STR. TUDOR

ARGHEZI, NR.9, JUDEȚ CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, 400363, CLUJ,
ROMANIA

(540)

CIMUTO
(531) Clasificare Viena:

27.05.17; 26.01.03; 26.11.06; 26.11.13;
26.03.04; 29.01.03; 29.01.04; 29.01.05

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

3. Produse de toaletă, uleiuri esențiale și
extracte aromatice, produse pentru toaletă,
preparate pentru îngrijirea animalelor, preparate
pentru curățare și odorizante.
7. Roboți industriali, roboți de uz industrial,
roboți folosiți în industrie, echipament pentru
agricultură, terasament, construcții, extracția
petrolului și gazului și pentru minerit, echipament
(mașini) pentru mișcare și manevrare,
echipament (mașini) pentru măturare, curățare și
spălare, mașini de distribuire, mașini și mașini-
unelte pentru tratarea materialelor și pentru
fabricare.
8. Arme ascuțite și contondente, instrumente
manuale de urgență și salvare, instrumente
pentru igienă și frumusețe pentru oameni și
animale, acționate manual, tacâmuri, cuțite de
bucătărie și ustensile de tăiat de bucătărie,
unelte manuale și instrumente pentru tratarea
materialelor și pentru construcție, reparație
și întreținere, unelte manuale pentru ridicat
(cricuri).
11. Aparate de iluminat și reflectoare, instalații
sanitare, alimentare cu apă și echipamente

(591) Culori revendicate: mov (HEX 
#9256A2),verde (HEX#5A9766), 
albastru(HEX#2A9AF6), negru 
(HEX#1C1B1A)



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 06/2022

203

de salubritate, instalații industriale de tratare,
filtre pentru uz industrial și casnic, instalații de
uscare, echipament pentru încălzire, ventilare,
climatizare și purificare (ambient), aparate
pentru bronzat, aprinzătoare, arzătoare, boilere
și încălzitoare, aparate pentru încălzire și uscare
personală.
25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
încălțăminte, articole pentru acoperirea capului,
îmbrăcăminte si parti ale acestora, încălțăminte
și articole pentru acoperirea capului.
42. Servicii it, servicii de proiectare, servicii
în domeniul științei și tehnologiei, testare,
autentificare și controlul calității.

───────

(210) M 2022 00932
(151) 08/02/2022
(732) GEORGE NEACŞU, STR.

SALAJENI NR. 49, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

DEPOZITUL DE ROŢI

(531) Clasificare Viena:
15.07.01; 07.01.24; 07.03.02; 27.05.01;
27.05.02; 29.01.13

clase:
35. Regruparea în avantajul terţilor a produselor:
roți, roți pentru vehicule, roți de vehicule, roți
pentru motociclete, roți de biciclete, roți de

automobile, jenți pentru roți (pentru automobile),
jante pentru roți pentru autovehicule, jante de roți
pentru vehicule, capace de roți (pentru vehicule),
anvelope, anvelope auto, anvelope pentru
vehicule terestre permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere cât mai comod prin
magazine en gros sau en detail, prin cataloage
de vânzare prin corespondență, prin mijloace
electronice, prin intermediul siteurilor web și prin
intermediul emisiunilor de teleshopping, servicii
de vânzare cu ridicata si amănuntul referitoare
la roți, roți pentru vehicule, roți de vehicule,
roți pentru motociclete, roți de biciclete, roți de
automobile, jenți pentru roți (pentru automobile),
jante pentru roți pentru autovehicule, jante de
roți pentru vehicule, capace de roți (pentru
vehicule), anvelope, anvelope auto, anvelope
pentru vehicule terestre, servicii de vânzare
cu ridicata si amănuntul online referitoare la
roți, roți pentru vehicule, roți de vehicule, roți
pentru motociclete, roți de biciclete, roți de
automobile, jenți pentru roți (pentru automobile),
jante pentru roți pentru autovehicule, jante
de roți pentru vehicule, capace de roți
(pentru vehicule), anvelope, anvelope auto,
anvelope pentru vehicule terestre, informaţii
şi consiliere comercială pentru consumatori
(consiliere consumatori) referitoare la roți, roți
pentru vehicule, roți de vehicule, roți pentru
motociclete, roți de biciclete, roți de automobile,
jenți pentru roți (pentru automobile), jante pentru
roți pentru autovehicule, jante de roți pentru
vehicule, capace de roți (pentru vehicule),
anvelope, anvelope auto, anvelope pentru
vehicule terestre, reclama, publicitate, gestiunea
afacerilor comerciale, administratie comerciala,
lucrari de birou in legatura cu roți, roți pentru
vehicule, roți de vehicule, roți pentru motociclete,
roți de biciclete, roți de automobile, jenți
pentru roți (pentru automobile), jante pentru
roți pentru autovehicule, jante de roți pentru
vehicule, capace de roți (pentru vehicule),
anvelope, anvelope auto, anvelope pentru
vehicule terestre, informatii despre vanzarea de
produse, prezentate sub forma unui ghid de
comenzi online, cu functie de cautare, cu privire
la roți, roți pentru vehicule, roți de vehicule,
roți pentru motociclete, roți de biciclete, roți de
automobile, jenți pentru roți (pentru automobile),
jante pentru roți pentru autovehicule, jante de
roți pentru vehicule, capace de roți (pentru
vehicule), anvelope, anvelope auto, anvelope
pentru vehicule terestre, servicii de informatii
comerciale furnizate online prin internet sau
o retea globala de calculatoare, cu privire la
roți, roți pentru vehicule, roți de vehicule, roți
pentru motociclete, roți de biciclete, roți de

(591) Culori revendicate: roșu, negru, alb
(511)    Produse și/sau servicii grupate pe
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automobile, jenți pentru roți (pentru automobile),
jante pentru roți pentru autovehicule, jante de
roți pentru vehicule, capace de roți (pentru
vehicule), anvelope, anvelope auto, anvelope
pentru vehicule terestre, servicii de agenții de
import și export.

───────

(210) M 2022 00934
(151) 08/02/2022
(732) OTP BANK ROMANIA S.A., STR.

BUZEȘTI NR. 66-68, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

OTP Lejer

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.12

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

9. Bancomate (ATM), aparate şi instrumente
pentru înregistrarea, transmiterea, şi
reproducerea sau procesarea sunetului, imaginii
sau datelor, software pentru computere, maşini
şi dispozitive de calculat, echipamente de
prelucrare a datelor şi calculatoare, computere
şi dispozitive periferice pentru computere,
maşini de numărat şi sortat bani, chei
criptografice descărcabile pentru primit şi
cheltuit criptomonede, portofele electronice
descărcabile, terminale pentru carduri de credit,
dispozitive de memorie pentru calculatoare,
terminale interactive cu ecran tactil, dispozitive
de intercomunicare, programe, platforme şi
aplicaţii software de calculator, înregistrate
sau descărcabile, în legătură cu operaţiuni
financiare şi bancare, fişiere de imagini şi/
sau muzică, grafice descărcabile, în legătură
cu operaţiuni financiare şi bancare, suporturi
magnetice de stocare a datelor, suporturi de
date stocate sau descărcabile, suporturi de

stocare digitale sau analog, computere şi
dispozitive periferice pentru computere, carduri
cu circuite integrate (carduri inteligente) /
carduri inteligente (carduri cu circuite integrate),
carduri magnetice codate, dispozitive pentru
citirea cardurilor, dispozitive de intercomunicare,
monitoare (hardware pentru calculatoare),
cititoare (echipament de procesare a datelor),
cititoare de coduri de bare.
35. Publicitate, managementul, organizarea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
închirierea spaţiului şi a timpului publicitar în
mediile de comunicare, publicitate pe suport de
hârtie sau de alt tip, sub formă de afişe, scrisori,
pliante, pe suport electronic sau prin internet,
cu plata per click, prin televiziune sau prin
transmisii radio, publicitate directă prin poştă,
prin cablu şi prin servicii conexe, publicarea
de anunţuri în format electronic prin intermediul
telecomunicaţiilor și pentru alte anunţuri în
presă, închirierea panourilor de afişaj (panouri
publicitare), servicii de agenţie de publicitate,
dezvoltarea de concepte publicitare, răspândirea
materialelor publicitare, actualizarea materialelor
de publicitate, producţia de clipuri publicitare,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
relaţiile publice, consultanţă privind strategiile
de comunicare în publicitate, servicii de relaţii
media, servicii de telemarketing, asistenţă
administrativă pentru a răspunde la cererile
de ofertă / asistenţă administrativă pentru
a răspunde la cererile de propuneri (RFP),
asistenţă în managementul afacerilor, furnizarea
de întrebări privind afacerile, consultanţă
în organizarea şi managementul afacerilor,
consultanţă profesională în afaceri, servicii
administrative pentru relocarea afacerilor,
evaluări ale afacerilor, investigaţii privind
afacerile, cercetări privind afacerile, oferirea
de informaţii în domeniul afacerilor, furnizarea
de informaţii de afaceri prin intermediul unui
site web, optimizarea traficului site-urilor web,
indexare web pentru scopuri comerciale sau
publicitare, compilarea statisticilor, compilarea
indexurilor de informaţii pentru scopuri
comerciale sau publicitare, managementul
computerizat al fişierelor, servicii de intermediere
a afacerilor cu privire la cu potrivirea potenţialilor
investitori privaţi cu antreprenorii care au
nevoie de finanţare, servicii specializate privind
eficienţa afacerilor, servicii de consiliere privind
managementul afacerilor, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor şi serviciilor, administrarea
programelor de fidelizare a consumatorilor,
oferirea de informaţii de contact comerciale şi de
afaceri, managementul administrativ externalizat

(591) Culori revendicate: verde (Pantone 
342C), negru
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pentru companii, servicii de extemalizare
(asistenţă de afaceri), întocmirea extraselor de
cont, sondaje de opinie, cercetare de marketing,
studii de marketing, marketing cu public
ţintă, machetare pentru promoţiile publicitare
sau de vânzări, distribuirea de eşantioane,
demonstraţii cu produse, organizarea de târguri
comerciale şi expoziţii în scopuri comerciale
sau publicitare în domeniul financiar-bancar,
procesarea administrativă a ordinelor de
achiziţie, compilarea de informaţii în baze de
date computerizate, sistematizarea, actualizarea
şi menţinerea datelor în bazele de date
computerizat şi în registre, furnizarea unei
pieţe comerciale online pentru cumpărătorii şi
vânzătorii de bunuri şi servicii, scrierea şi/
sau publicarea de texte publicitare în legătură
cu operaţiuni financiare şi bancare, analiza
costurilor, facturare, servicii de administrare
referitoare la tranzacţii comerciale şi evidenţe
financiare.
36. Servicii financiare, monetare şi bancare
de orice fel, afaceri financiare şi monetare,
servicii referitoare la tranzacţii bancare precum
şi alte tranzacţii şi plăţi financiare, servicii
actuariale, emiterea cardurilor de credit,
transferul electronic de fonduri, schimb de
bani, factoring, evaluări imobiliare, financiare
şi fiscale, management financiar de orice fel,
analiză financiară de orice fel, consultanţă
financiară de orice fel, oferirea de informaţii
financiare, furnizarea de informaţii financiare
prin intermediul unui site web, managementul
conturilor curente, studii financiare, finanţare
pentru achiziţia în rate sau prin închiriere,
împrumuturi în rate, transfer electronic de
monede virtuale, multifinanţare, servicii de
plăţi cu portofel electronic, schimb financiar
de monede virtuale, împrumuturi în schimbul
titlurilor de valoare, împrumuturi (finanţare),
investiţii în fonduri, servicii bancare online,
procesarea plăţilor efectuate cu cardul de credit
sau de debit, oferirea de reduceri întreprinderilor
participante ale terţilor prin utilizarea unui card
de membru, servicii.bancare de economisire,
servicii de garanţii, cotaţii bursiere, brokeraj
financiar, servicii de lichidare a afacerilor,
financiare, investiţii de capital, strângerea de
fonduri caritabile, verificarea cecurilor, servicii de
birou de credit, servicii de agenţie de colectare a
debitelor, depozite de valori, servicii de depozite
sigure pentru valori, funcţii de administrator
fiduciar/custode, compensare, financiară/case
de compensare, financiară.
38. Telecomunicaţii de orice fel, în special
transmiterea e-mailurilor şi transmiterea
fişierelor digitale, comunicaţii telefonice şi

trimiterea de mesaje, transmiterea cu ajutorul
calculatorului a mesajelor şi imaginilor, toate
acestea cu privire la servicii şi operaţiuni
financiare şi bancare, difuzarea prin intermediul
televiziunii prin cablu şi prin intermediul radioului,
furnizarea de forumuri online, transmisia fără fir
(wireless).
42. Servicii tehnologice de orice fel în legătură
cu operaţiuni financiare şi bancare, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură
cu acestea, în special conversia datelor
sau documentelor din format fizic în format
electronic, conversia datelor şi a programelor
pentru calculator, alta decât conversia în
format fizic, digitalizarea documentelor, stocarea
electronică a datelor, monitorizarea electronică
a informaţiilor personale de identificare pentru
a detecta furtul de identitate prin intermediul
internetului, monitorizarea electronică a activităţii
cărţilor de credit pentru a detecta furtul
de identitate prin intermediul internetului,
platforma ca serviciu, computerizare în nori
(cloud computing), software ca serviciu (SaaS),
găzduire pe servere, proiectarea şi dezvoltarea
de componente hardware şi software ale
calculatorului, închirierea de software pentru
calculatoare în legătură cu operaţiuni financiare
şi bancare, monitorizarea sistemelor de calcul
(calculatoarelor) prin acces de la distanţă,
pentru a detecta defecţiunile sau accesul
neautorizat sau încălcarea securităţii, în legătură
cu operaţiuni financiare şi bancare, servicii de
criptare a datelor, servicii de autentificare a
utilizatorilor folosind tehnologie pentru tranzacţii
de comerţ electronic sau folosind o tehnologie de
conectare unică pentru aplicații software online.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 06/2022

206

(210) M 2022 00935
(151) 08/02/2022
(732) GRAVENA SANIPRO SRL, BD.

TIMIȘOARA NR. 84, COD SPATIU
A142, SECTOR 6, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

GRAVENA

(531) Clasificare Viena:
26.03.05; 27.05.01; 29.01.12

clase:
11. Instalații sanitare și de baie și accesorii
pentru instalații, instalații sanitare, pisoare
(obiecte sanitare), vane (instalații sanitare),
instalații sanitare electrice, robinete pentru
instalații sanitare, instalații sanitare pentru
closete, instalații sanitare de baie, articole
sanitare realizate din porțelan, pisoare
(componente ale instalațiilor sanitare), valve
(accesorii pentru instalații sanitare), articole
sanitare realizate din piatră, obiecte sanitare
din oțel inoxidabil, armături de scurgeri
sanitare pentru bideuri, chiuvete (spălătoare),
componente ale instalațiilor sanitare, armături de
scurgeri sanitare pentru băi, țevi de scurgere
pentru instalații sanitare, accesorii de scurgere
pentru articole sanitare, capace sanitare pentru
vasul de toaletă, armături de scurgeri sanitare
pentru dușuri, accesorii pentru instalații sanitare
de apă, chiuvete de baie (componente de
instalații sanitare), capace pentru scaune (părți
de instalații sanitare), instalații de baie folosite în
scopuri sanitare, robinete de apă sub formă de
părți de instalații sanitare, ventile de amestec sub
formă de componente ale instalațiilor sanitare,
căzi de duș, căzi pentru duș, căzi de baie,
căzi cu duș, căzi cu hidromasaj, căzi pentru băi
de șezut, căzi folosite de către persoanele cu
handicap fizic, cabine de duș, uși pentru cabine
de duș, paravane pentru cabine de duș, cabine
de duș din sticlă, uși pentru cabine de duș cu
cadru metalic, robinete de combinare (robinete),
robinete, vane (robinete), robinete automate,
robinete pentru baie, robinete de duș, robinete

de apă, robinete pentru lavoare, robinete
pentru bideuri, ventile de amestec (robinete),
robinete pentru alimentare cu apă, robinete
pentru reglarea fluxului de apă, ventile de
amestec (robinete) pentru chiuvete, robinete de
mixare pentru reglarea manuală a temperaturii
apei, robinete de duș cu închidere automată
și cu comandă electronică, rezervoare w.c.,
rezervoare pentru toaletă, rezervoare pentru
closet, uși pentru duș cu rame nemetalice.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou,
servicii de comerț online, cu ridicata și cu
amănuntul.

───────

(210) M 2022 00936
(151) 08/02/2022
(732) ORIGINAL TRADE MARKS SRL,

STR. DN 26 GALATI-TG. BUJOR,
KM 8, JUDEȚUL GALAȚI, SAT
COSTI, COMUNA VANATORI,
807325, GALAȚI, ROMANIA

(540)

VOLCANO
(531) Clasificare Viena:

27.05.01; 27.05.02; 27.05.03; 26.11.05;
29.01.14

clase:
30. Alune trase în ciocolată, batoane de cereale
și batoane energizante pe bază de cereale,
nuci și fructe, alimente care conțin cacao (ca
principalul ingredient), alimente pe bază de
cacao, amestecuri de ciocolată caldă, batoane

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

(591) Culori revendicate: roșu, negru, gri, alb
(511)    Produse și/sau servicii grupate pe
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de nuga învelite în ciocolată, produse de
cofetărie pe bază de arahide, bezele, biscuiti
cu gust de brânză, biscuiți crackers, biscuiți
crackers cu aromă de fructe, biscuiți crocanți,
biscuiți de graham, biscuiți sub formă de
napolitane sărate, biscuiți sărați, biscuiți sărați
condimentați, bomboane de ciocolată, brioșe
cu fructe, budincă de griș, ciocolată, ciocolată
aerată, ciocolată cu alcool, ciocolată cu lichior,
ciocolată de casă sub formă de foaie crocantă
cu boabe de cafea măcinate, ciocolată cu
hrean japonez, chipsuri de cofetărie pentru copt,
chifle cu gem, ciocolată granulată, ciocolată
pentru glazuri, ciocolată nemedicinală, ciocolată
pentru produse de cofetărie și pâine, ciocolată
tartinabilă, ciocolată tartinabilă conținând nuci,
cipsuri de cartofi cu glazură de ciocolată, clătite
americane, cornuri, cozonac pandoro, cozonaci,
crema spumă (dulce), creme englezești custard
(deserturi la cuptor), cremă de ciocolată
pentru pâine, cremă de ouă englezească,
dulciuri (bomboane), tablete de ciocolată și
gumă de mestecat, creme pe bază de cacao
sub formă de produse tartinabile, creme pe
bază de ciocolată, creme tartinabile pe bază
de ciocolată, cristale de jeleu aromatizate
pentru fabricarea de produse de cofetărie din
jeleu, decorațiuni din ciocolată pentru prăjituri,
decorațiuni din ciocolată pentru articole de
cofetărie, decorațiuni pentru pomul de crăciun
(comestibile), deserturi cremă instant, deserturi
cu musli, deserturi pe bază de ciocolată,
deserturi preparate (pe bază de ciocolată),
deserturi preparate (produse de cofetărie),
drajeuri dulci (nemedicinale), dulciuri cu conținut
redus de carbohidrați, dulciuri nemedicinale
sub formă de ouă, dulciuri nemedicinale cu
umplutură de caramel, dulciuri nemedicinale
cu gust de lapte, dulciuri nemedicinale care
conțin lapte, dulciuri pe bază de ginseng,
dulciuri pentru decorarea pomului de crăciun,
dulciuri sub formă de cremă spumă, dulciuri
sub formă de spume, dulciuri înghețate, dulciuri
înghețate pe băț, fondue din ciocolată, fructe de
pădure învelite în ciocolată, fructe oleaginoase
învelite în ciocolată, fructe oleaginoase trase în
ciocolată, fructe trase în ciocolată, fulgi, fulgi
de patiserie de unt de arahide, glazură de
ciocolată, glazură din bezele, gofre de ciocolată,
halva, gustări constând în principal din produse
de cofetărie, iepurași de ciocolată, jeleuri de
fructe (cofetărie), lapte de pasăre, marțipan,
marțipan din ciocolată, produse de cofetărie pe
bază de migdale, migdale acoperite de ciocolată,
înghețate și dulciuri, înlocuitori de ciocolată,
nuci trase în ciocolată (produse de cofetărie),
nuga, orez sub formă de cremă, ornamente din

ciocolată pentru pomul de crăciun, ornamente
pentru pomul de crăciun (comestibil), panettone
(cozonac italian), pateuri cu ciocolată, praline
cu napolitană, produse alimentare care conțin
ciocolată (ca principal ingredient), produse de
brutărie, produse de brutărie fără gluten, produse
de caramel, produse de cofetărie care conțin
gem, produse de cofetărie care conțin jeleu,
produse de cofetărie congelate pe bază de
lactate, prăjituri din mei sau boabe de orez
expandat legate cu zahăr (okoshi), produse de
cofetărie dulci aromate, produse de cofetărie
nemedicinale, produse de cofetărie înghețate,
produse de cofetărie învelite în ciocolată,
produse de patiserie, prăjituri, tarte și biscuiți
(prăjiturele), produse de cofetărie și înghețate,
produse pe bază de ciocolată, rahat turcesc,
rahat turcesc acoperit cu ciocolată, spume de
desert (dulciuri), tablete (dulciuri), tiramisu, trufe
(produse de cofetărie), vafe, gofre, vată de
zahăr.

───────

(210) M 2022 00937
(151) 08/02/2022
(732) GENA-ROXANA BURDAN-

MIRCEA, BD. GENERAL
DRAGALINA NR.2, AP. 3,
JUDEȚUL ARAD, ARAD, ARAD,
ROMANIA

(540)

REI
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Consultanță în management, consultanță în
marketing, consultanță în afaceri, consultanță
privind managementul afacerilor, consultanță
privind eficiența afacerilor, consultanță în
managementul afacerilor, consultanță pentru
conducerea afacerilor, consultanță în materie
de management, consultanță referitoare la
managementul afacerilor, servicii de consultanță
în  afaceri,  consultanță  în  afaceri  pentru  firme,
consultanță profesională privind managementul
afacerilor, consultanță în materie de afaceri,
consultanță în organizarea și managementul
afacerilor, servicii de consultanță privind
managementul afacerilor, servicii de consultanță
în administrarea afacerilor, consultanță privind
organizarea și managementul afacerilor, servicii
de consultanță în managementul afacerilor,
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───────

(210) M 2022 00938
(151) 08/02/2022
(732) GENA-ROXANA BURDAN-

MIRCEA, B-DUL GENERAL
DRAGALINA NR. 2, AP. 3, JUD.
ARAD, ARAD, ARAD, ROMANIA

(540)

REI GRUP
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Consultanță în management, consultanță în
marketing, consultanță în afaceri, consultanță
privind managementul afacerilor, consultanță
privind eficiența afacerilor, consultanță în
managementul afacerilor, consultanță pentru
conducerea afacerilor, consultanță în materie
de management, consultanță referitoare la
managementul afacerilor, servicii de consultanță
în afaceri, consultanță în afaceri pentru firme,

consultanță referitoare la investițiile de capital,
servicii de consultanță privind strategiile
financiare, acordare de consultanță fiscală (nu
contabilitate), servicii de consultanță privind
investițiile financiare, servicii de consiliere și
consultanță financiară, servicii de informare și
consultanță financiară, consultanță în materie
de investiții de capital, servicii de consultanță
financiară și de investiții, servicii de consultanță
referitoare la administrarea banilor, servicii de
consultanță și de informații financiare, servicii
de informare, consiliere și consultanță financiară,
consultanță financiară privind cumpărarea și
vânzarea de afaceri, servicii de consultanță
financiară privind investițiile în infrastructură,
consultanță privind investițiile, consultanță
financiară corporatistă, servicii de consultanță
financiară,  consultanță  privind  finanțele
întreprinderilor, analiză  și  consultanță
financiară,  consultanță privind  investiția  de
capital,  gestiunea  fondurilor,  administrarea
fondurilor,  investirea  fondurilor,  avansare de
fonduri,  gestiunea  fondurilor  întreprinderilor,
gestiunea  fondurilor financiare, managementul
financiar  al fondurilor,  monitorizarea fondurilor 
de  investiții, administrarea  fondurilor  de 
investiții,  servicii  de   administrare  de  fonduri,
administrare  de  fonduri  de  investiții,
gestionarea  fondurilor  deschise  de investiții, 
administrare de fonduri și de investiții.

servicii de consultanță pentru conducerea
afacerilor, consultanță privind organizarea
și funcționarea afacerilor, consultanță în
managementul și organizarea afacerilor,
asistență și consultanță privind managementul
afacerilor, servicii de consultanță privind
planificarea afacerilor, servicii de consultanță
privind organizarea afacerilor, servicii de
consultanță privind studiul de piață, servicii
de consultanță în achiziții de întreprinderi,
asistență, consiliere și consultanță privind
planificarea comercială, consultanță privind
managementul afacerilor, inclusiv prin internet,
consultanță în materie de management al
afacerilor, consultanță în domeniul afacerilor
privind finanțarea dezvoltării, servicii de
consultanță în afaceri privind marketingul,
consultanță profesională cu privire la
administrarea afacerilor, consultanță și informații
privind managementul afacerilor comerciale,
consultanță privind conducerea afacerilor pentru
întreprinderi industriale, servicii de consultanță
privind managementul riscurilor comerciale
consultanță în materie de eficiență a afacerilor,
consultanță cu privire la evaluări ale afacerilor,
servicii de cercetare și consultanță în
domeniul afacerilor, servicii de consultanță în
afaceri privind performanțele întreprinderilor,
servicii de asistență și consultanță în
managementul afacerilor, consultanță în
domeniul managementului afacerilor și al
marketingului, consultanță profesională cu
privire la deschiderea unei afaceri, consultanță
profesională, investigații sau informații în
domeniul afacerilor, consultanță în planificarea
afacerilor și în continuitatea afacerilor, servicii
de consultanță și de management al
afacerilor, servicii de consultanță în materie de
management al afacerilor, servicii de consultanță
în materie de organizare și managementul
afacerilor, servicii de consultanță (comercială)
privind managementul întreprinderilor din
sectorul public, servicii de consultanță referitoare
la achiziții de bunuri și servicii, servicii de
asistență și consultanță pentru publicitate,
marketing și promovare, servicii de consultanță
în materie de organizare și management al
afacerilor, asistență și consultanță în materie
de administrare și organizare a afacerilor,
managementul afacerilor de programe de
rambursare pentru alte persoane, gestiunea
programelor de rambursare pentru alte
persoane.
36. Consultanță în materie de investiții, servicii
de consultanță privind investițiile, consultanță
privind   managementul    riscului    (financiară),
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consultanță profesională privind managementul
afacerilor, consultanță în materie de afaceri,
consultanță în organizarea și managementul
afacerilor, servicii de consultanță privind
managementul afacerilor, servicii de consultanță
în administrarea afacerilor, consultanță privind
organizarea și managementul afacerilor, servicii
de consultanță în managementul afacerilor,
servicii de consultanță pentru conducerea
afacerilor, consultanță privind organizarea
și funcționarea afacerilor, consultanță în
managementul și organizarea afacerilor,
asistență și consultanță privind managementul
afacerilor, servicii de consultanță privind
planificarea afacerilor, servicii de consultanță
privind organizarea afacerilor, servicii de
consultanță privind studiul de piață, servicii
de consultanță în achiziții de întreprinderi,
asistență, consiliere și consultanță privind
planificarea comercială, consultanță privind
managementul afacerilor, inclusiv prin internet,
consultanță în materie de management al
afacerilor, consultanță în domeniul afacerilor
privind finanțarea dezvoltării, servicii de
consultanță în afaceri privind marketingul,
consultanță profesională cu privire la
administrarea afacerilor, consultanță și informații
privind managementul afacerilor comerciale,
consultanță privind conducerea afacerilor pentru
întreprinderi industrial, servicii de consultanță
privind managementul riscurilor comerciale,
consultanță în materie de eficiență a afacerilor,
servicii de consultanță cu privire la evaluări ale
afacerilor, servicii de cercetare și consultanță
în domeniul afacerilor, servicii de consultanță
în afaceri privind performanțele întreprinderilor,
servicii de asistență și consultanță în
managementul afacerilor, consultanță în
domeniul managementului afacerilor și al
marketingului, consultanță profesională cu
privire la deschiderea unei afaceri, consultanță
profesională, investigații sau informații în
domeniul afacerilor, consultanță în planificarea
afacerilor și în continuitatea afacerilor, servicii
de consultanță și de management al
afacerilor, servicii de consultanță în materie de
management al afacerilor, servicii de consultanță
în materie de organizare și managementul
afacerilor, servicii de consultanță (comercială)
privind managementul întreprinderilor din
sectorul public, servicii de consultanță referitoare
la achiziții de bunuri și servicii, servicii de
asistență și consultanță pentru publicitate,
marketing și promovare, servicii de consultanță
în materie de organizare și management al
afacerilor, asistență și consultanță în materie
de administrare și organizare a afacerilor,

managementul afacerilor de programe de
rambursare pentru alte personae, gestiunea
programelor de rambursare pentru alte persone.
36. Consultanță în materie de investiții, servicii
de consultanță privind investițiile, consultanță
privind managementul riscului (financiară),
consultanță referitoare la investițiile de capital,
servicii de consultanță privind strategiile
financiare, acordare de consultanță fiscală (nu
contabilitate), servicii de consultanță privind
investițiile financiare, servicii de consiliere și
consultanță financiară, servicii de informare și
consultanță financiară, consultanță în materie
de investiții de capital, servicii de consultanță
financiară și de investiții, servicii de consultanță
referitoare la administrarea banilor, servicii de
consultanță și de informații financiare, servicii
de informare, consiliere și consultanță financiară,
consultanță financiară privind cumpărarea și
vânzarea de afaceri, servicii de consultanță
financiară privind investițiile în infrastructură,
consultanță financiară privind investițiile,
consultanță financiară corporatistă, servicii
de consultanță financiară, consultanță privind
finanțele întreprinderilor, analiză și consultanță
financiară, consultanță privind investiția de
capital, gestiunea fondurilor, administrarea
fondurilor, investirea fondurilor, avansare de
fonduri, gestiunea fondurilor întreprinderilor,
gestiunea fondurilor financiare, managementul
financiar al fondurilor, monitorizarea fondurilor
de investiții, administrarea fondurilor de investiții,
servicii de administrare de fonduri, administrare
de fonduri de investiții, gestionarea fondurilor
deschise de investiții, administrare de fonduri și
de investiții.

───────
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(210) M 2022 00939
(151) 08/02/2022
(732) LASZLO-ATTILA SZABADOS,

BD. 1848 NR. 23/B, AP. 16, JUD.
MUREȘ, TÂRGU MUREȘ, MUREȘ,
ROMANIA

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

(540)

Mr.Gift

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 09.07.09; 09.03.13

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

20. Mobile, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nu din metal, pentru depozitare sau
transport, oase neprelucrate sau semiprelucrate,
coarne, fanoane de balenă sau sidef, scoici,
spumă de mare, chihlimbar galben, obiecte
de artă din lemn, artă (obiecte de - din
lemn, din ceară, din ghips sau din materiale
plastice), obiecte de arta confectionate din lemn
de bambus, figurine din lemn, sculpturi din
lemn, statui din lemn, oglinzi decorative, mobile
(obiecte pentru decorare), elemente decorative
pentru ferestre, coșuri decorative din paie,
coșuri decorative din lemn, cutii decorative
de lemn, decorațiuni de perete, din lemn,
decorații pentru masă (ornamente) confecționate
din lemn, statuete, figurine, lucrări de artă,
ornamante și decorațiuni din materiale ca lemn,
ceară, ghips sau plastic, statui de ipsos, statui din
os, statui de ceară, statui din plastic, ornamente
(statui) confecționate din ceară, cutii din lemn,
recipiente sub formă de cutii confecționate din
lemn.
35. Regruparea în avantajul terţilor a
îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului, jocuri, jucării
și articole pentru joacă, aparate pentru
jocuri video, articole de gimnastică și sport,

decorațiuni (ornamente) pentru pomul de
Crăciun, decorații festive, cadouri surpriză
pentru invitații la petreceri și pomi de
Crăciun artificiali, decorații pentru pomul de
Crăciun (altele decât cele comestibile sau
pentru iluminat), ustensile și recipienți pentru
menaj sau bucătărie, articole de bucătărie
și veselă, cu excepția furculițelor, cuțitelor și
lingurilor, piepteni și bureți, perii (cu excepția
pensulelor), material pentru perii, articole pentru
curățare, sticlă brută sau semiprelucrată, cu
excepția sticlei pentru construcții, sticlărie,
porțelan și ceramică, porțelan decorativ,
farfurii decorative, sticlă colorată decorativă,
cutii decorative din sticlă, boluri pentru
decorațiuni florale, obiecte decorative (artistice)
din sticlă, sticlă decorativă (nu pentru
construcții), figurine confecționate din sticlă
decorativă, decorațiuni de perete din porțelan,
articole de porțelan pentru uz decorative,
figurine decorative (machete) confecționate
din sticlă, statui din porțelan, ceramică,
faianță, teracotă sau sticlă, statui din porțelan,
ceramică, lut sau sticlă, ornamente (statui)
confecționate din porțelan, îmbrăcăminte,
tricoturi (îmbrăcăminte), șorțuri (îmbrăcăminte),
jerseuri (îmbrăcăminte), jachete (îmbrăcăminte),
fulare (îmbrăcăminte), îmbrăcăminte țesută,
combinezoare (îmbrăcăminte), pulover (articole
de îmbrăcăminte), articole de îmbrăcăminte
brodate, îmbrăcăminte pentru bărbați, femei
și copii, articole care servesc la acoperirea
capului, hanorace, hanorace sport, hanorace
cu glugă, tricouri, tricouri cu mânecă scurtă,
șosete, pantaloni sport, maiouri sportive, bluze,
pantaloni, rochii pentru femei, articole de
încălțăminte, bijuterii, genți, inele și lanțuri de
chei și brelocuri pentru acestea, căni, accesorii
de iluminat, elemente de iluminat, aparate de
iluminat, aparate de iluminat și reflectoare,
lampadare, corpuri de iluminat pentru iluminat
festiv, accesorii de iluminat, aparate de iluminat,
elemente de iluminat, corpuri de iluminat,
corpuri de iluminat fluorescente pentru iluminat
arhitectural, corpuri de iluminat arhitectural,
corpuri de iluminat pentru exterior, corpuri
de iluminat pentru interior, accesorii pentru
corpuri de iluminat, instalații de iluminat pentru
exterior, lămpi decorative, seturi de iluminare
decorative, aparate decorative electrice de
iluminat, ghirlande luminoase pentru decorațiuni
festive, decorațiuni pentru iluminarea pomului
de Crăciun (instalații luminoase), lumini electrice
pentru decorațiuni festive,aranjamente din flori
proaspete, aranjamente florale uscate, flori
conservate pentru decorare, flori uscate pentru
decorare, aranjamente din flori proaspete,
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aranjamente din flori naturale, aranjamente din
flori uscate în scopuri decorative, buchete de flori
uscate, buchete din flori naturale, plante verzi
naturale de uz decorativ, mărţişoare, mobile,
oglinzi, rame pentru tablouri, containere, nu
din metal, pentru depozitare sau transport,
oase neprelucrate sau semiprelucrate, coarne,
fanoane de balenă sau sidef, scoici, spumă
de mare, chihlimbar galben, obiecte de artă
din lemn, obiecte de artă din lemn, din ceară,
din ghips sau din materiale plastice, obiecte
de arta confectionate din lemn de bambus,
figurine din lemn, sculpturi din lemn, statui din
lemn, oglinzi decorative, mobile (obiecte pentru
decorare), elemente decorative pentru ferestre,
coșuri decorative din paie, coșuri decorative
din lemn, articole decorative textile (perne),
cutii decorative de lemn, decorațiuni de perete,
din lemn, decorații pentru masă (ornamente)
confecționate din lemn, statuete, figurine, lucrări
de artă, ornamante și decorațiuni din materiale
ca lemn, ceară, ghips sau plastic, incluse în
această clasă, statui de ipsos, statui din os,
statui din lemn, statui de ceară, statui din
plastic, ornamente (statui) confecționate din
ceară, picturi (tablouri) înrămate sau nu, picturi,
picturi artistice, picturi și lucrări caligrafice,
imagini sub formă de picturi, portrete sub
formă de picturi, cutii decorative metalice,
profile metalice decorative, figurine de acțiune
decorative din bronz, decorațiuni adezive din
bronz pentru perete, decorațiuni de perete din
metale commune, figurine de acțiune decorative
din metale comune, decorațiuni adezive din
metale comune pentru perete, figurine pentru
scopuri decorative confecționate din metale
comune, figurine animale (obiecte decorative)
confecționate din metale comune, machete de
automobile (obiecte decorative) confecționate
din metale comune, machete de avion (obiecte
decorative) confecționate din metale comune,
statui și obiecte de artă din metale commune,
statui din metale neprețioase ale icoanelor
religioase, statui din aliaje de metale comune,
statui din metale neprețioase, statui din metale
comune, statui în bronz, cutii cadou, cutii de
cadouri personalizate, coșuri cadou, calendare,
ciocolată și deserturi, băuturi alcoolice, cupe
permiţând consumatorilor să le vadă şi să
le cumpere cât mai comod prin magazine
en gros sau en detail, prin cataloage de
vânzare prin corespondență, prin mijloace
electronice, prin intermediul siteurilor web și prin
intermediul emisiunilor de teleshopping, servicii
de vânzare cu ridicata si amănuntul referitoare
la îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului, jocuri, jucării

și articole pentru joacă, aparate pentru
jocuri video, articole de gimnastică și sport,
decorațiuni (ornamente) pentru pomul de
Crăciun, decorații festive, cadouri surpriză
pentru invitații la petreceri și pomi de Crăciun
artificiali, decorații pentru pomul de Crăciun
(altele decât cele comestibile sau pentru
iluminat), ustensile și recipienți pentru menaj
sau bucătărie, articole de bucătărie și veselă,
cu excepția furculițelor, cuțitelor și lingurilor,
piepteni și bureți, perii (cu excepția pensulelor),
material pentru perii, articole pentru curățare,
sticlă brută sau semiprelucrată, cu excepția
sticlei pentru construcții, sticlărie, porțelan și
ceramică, porțelan decorativ, farfurii decorative,
sticlă colorată decorativă, cutii decorative din
sticlă, boluri pentru decorațiuni florale, obiecte
decorative (artistice) din sticlă, sticlă decorativă
(nu pentru construcții), figurine confecționate
din sticlă decorativă, decorațiuni de perete din
porțelan, articole de porțelan pentru uz decorativ,
figurine decorative (machete) confecționate
din sticlă, statui din porțelan, ceramică,
faianță, teracotă sau sticlă, statui din porțelan,
ceramică, lut sau sticlă, ornamente (statui)
confecționate din porțelan, îmbrăcăminte,
tricoturi (îmbrăcăminte), șorțuri (îmbrăcăminte),
jerseuri (îmbrăcăminte), jachete (îmbrăcăminte),
fulare (îmbrăcăminte), îmbrăcăminte țesută,
combinezoare (îmbrăcăminte), pulover (articole
de îmbrăcăminte), articole de îmbrăcăminte
brodate, îmbrăcăminte pentru bărbați, femei
și copii, articole care servesc la acoperirea
capului, hanorace, hanorace sport, hanorace
cu glugă, tricouri, tricouri cu mânecă scurtă,
șosete, pantaloni sport, maiouri sportive, bluze,
pantaloni, rochii pentru femei, articole de
încălțăminte, bijuterii, genți, inele și lanțuri de
chei și brelocuri pentru acestea, căni, accesorii
de iluminat, elemente de iluminat, aparate de
iluminat, aparate de iluminat și reflectoare,
lampadare, corpuri de iluminat pentru iluminat
festiv, accesorii de iluminat, aparate de iluminat,
elemente de iluminat, corpuri de iluminat,
corpuri de iluminat fluorescente pentru iluminat
arhitectural, corpuri de iluminat arhitectural,
corpuri de iluminat pentru exterior, corpuri
de iluminat pentru interior, accesorii pentru
corpuri de iluminat, instalații de iluminat pentru
exterior, lămpi decorative, seturi de iluminare
decorative, aparate decorative electrice de
iluminat, ghirlande luminoase pentru decorațiuni
festive, decorațiuni pentru iluminarea pomului
de Crăciun (instalații luminoase), lumini electrice
pentru decorațiuni festive, aranjamente din
flori proaspete, aranjamente florale uscate,
flori conservate pentru decorare, flori uscate



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 06/2022

212

pentru decorare, aranjamente din flori proaspete,
aranjamente din flori naturale, aranjamente din
flori uscate în scopuri decorative, buchete de flori
uscate, buchete din flori naturale, plante verzi
naturale de uz decorativ, mărţişoare, mobile,
oglinzi, rame pentru tablouri, containere, nu
din metal, pentru depozitare sau transport,
oase neprelucrate sau semiprelucrate, coarne,
fanoane de balenă sau sidef, scoici, spumă
de mare, chihlimbar galben, obiecte de artă
din lemn, obiecte de artă din lemn, din ceară,
din ghips sau din materiale plastice, obiecte
de arta confectionate din lemn de bambus,
figurine din lemn, sculpturi din lemn, statui din
lemn, oglinzi decorative, mobile (obiecte pentru
decorare), elemente decorative pentru ferestre,
coșuri decorative din paie, coșuri decorative
din lemn, articole decorative textile (perne),
cutii decorative de lemn, decorațiuni de perete,
din lemn, decorații pentru masă (ornamente)
confecționate din lemn, statuete, figurine, lucrări
de artă, ornamante și decorațiuni din materiale
ca lemn, ceară, ghips sau plastic, incluse în
această clasă, statui de ipsos, statui din os,
statui din lemn, statui de ceară, statui din
plastic, ornamente (statui) confecționate din
ceară, picturi (tablouri) înrămate sau nu, picturi,
picturi artistice, picturi și lucrări caligrafice,
imagini sub formă de picturi, portrete sub
formă de picturi, cutii decorative metalice,
profile metalice decorative, figurine de acțiune
decorative din bronz, decorațiuni adezive din
bronz pentru perete, decorațiuni de perete din
metale comune, figurine de acțiune decorative
din metale comune, decorațiuni adezive din
metale comune pentru perete, figurine pentru
scopuri decorative confecționate din metale
comune, figurine animale (obiecte decorative)
confecționate din metale comune, machete de
automobile (obiecte decorative) confecționate
din metale comune, machete de avion (obiecte
decorative) confecționate din metale commune,
statui și obiecte de artă din metale comune,
statui din metale neprețioase ale icoanelor
religioase, statui din aliaje de metale comune,
statui din metale neprețioase, statui din metale
comune, statui în bronz, cutii cadou, cutii de
cadouri personalizate, coșuri cadou, calendare,
ciocolată și deserturi, băuturi alcoolice, cupe,
servicii de vânzare cu ridicata si amănuntul
online referitoare la îmbrăcăminte, încălțăminte,
articole care servesc la acoperirea capului,
jocuri, jucării și articole pentru joacă, aparate
pentru jocuri video, articole de gimnastică și
sport, decorațiuni (ornamente) pentru pomul
de Crăciun, decorații festive, cadouri surpriză
pentru invitații la petreceri și pomi de Crăciun

artificiali, decorații pentru pomul de Crăciun
(altele decât cele comestibile sau pentru
iluminat), ustensile și recipienți pentru menaj
sau bucătărie, articole de bucătărie și veselă,
cu excepția furculițelor, cuțitelor și lingurilor,
piepteni și bureți, perii (cu excepția pensulelor),
material pentru perii, articole pentru curățare,
sticlă brută sau semiprelucrată, cu excepția
sticlei pentru construcții, sticlărie, porțelan și
ceramică, porțelan decorativ, farfurii decorative,
sticlă colorată decorativă, cutii decorative din
sticlă, boluri pentru decorațiuni florale, obiecte
decorative (artistice) din sticlă, sticlă decorativă
(nu pentru construcții), figurine confecționate
din sticlă decorativă, decorațiuni de perete din
porțelan, articole de porțelan pentru uz decorativ,
figurine decorative (machete) confecționate
din sticlă, statui din porțelan, ceramică,
faianță, teracotă sau sticlă, statui din porțelan,
ceramică, lut sau sticlă, ornamente (statui)
confecționate din porțelan, îmbrăcăminte,
tricoturi (îmbrăcăminte), șorțuri (îmbrăcăminte),
jerseuri (îmbrăcăminte), jachete (îmbrăcăminte),
fulare (îmbrăcăminte), îmbrăcăminte țesută,
combinezoare (îmbrăcăminte), pulover (articole
de îmbrăcăminte), articole de îmbrăcăminte
brodat, îmbrăcăminte pentru bărbați, femei
și copii, articole care servesc la acoperirea
capului, hanorace, hanorace sport, hanorace
cu glugă, tricouri, tricouri cu mânecă scurtă,
șosete, pantaloni sport, maiouri sportive, bluze,
pantaloni, rochii pentru femei, articole de
încălțăminte, bijuterii, genți, inele și lanțuri de
chei și brelocuri pentru acestea, căni, accesorii
de iluminat, elemente de iluminat, aparate de
iluminat, aparate de iluminat și reflectoare,
lampadare, corpuri de iluminat pentru iluminat
festiv, accesorii de iluminat, aparate de iluminat,
elemente de iluminat, corpuri de iluminat,
corpuri de iluminat fluorescente pentru iluminat
arhitectural, corpuri de iluminat arhitectural,
corpuri de iluminat pentru exterior, corpuri
de iluminat pentru interior, accesorii pentru
corpuri de iluminat, instalații de iluminat pentru
exterior, lămpi decorative, seturi de iluminare
decorative, aparate decorative electrice de
iluminat, ghirlande luminoase pentru decorațiuni
festive, decorațiuni pentru iluminarea pomului
de Crăciun (instalații luminoase), lumini electrice
pentru decorațiuni festive,aranjamente din flori
proaspete, aranjamente florale uscate, flori
conservate pentru decorare, flori uscate pentru
decorare, aranjamente din flori proaspete,
aranjamente din flori naturale, aranjamente din
flori uscate în scopuri decorative, buchete de flori
uscate, buchete din flori naturale, plante verzi
naturale de uz decorativ, mărţişoare, mobile,
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oglinzi, rame pentru tablouri, containere, nu
din metal, pentru depozitare sau transport,
oase neprelucrate sau semiprelucrate, coarne,
fanoane de balenă sau sidef, scoici, spumă
de mare, chihlimbar galben, obiecte de artă
din lemn, obiecte de artă din lemn, din ceară,
din ghips sau din materiale plastice, obiecte
de arta confectionate din lemn de bambus,
figurine din lemn, sculpturi din lemn, statui din
lemn, oglinzi decorative, mobile (obiecte pentru
decorare), elemente decorative pentru ferestre,
coșuri decorative din paie, coșuri decorative
din lemn, articole decorative textile (perne),
cutii decorative de lemn, decorațiuni de perete,
din lemn, decorații pentru masă (ornamente)
confecționate din lemn, statuete, figurine, lucrări
de artă, ornamante și decorațiuni din materiale
ca lemn, ceară, ghips sau plastic, incluse în
această clasă, statui de ipsos, statui din os,
statui din lemn, statui de ceară, statui din
plastic, ornamente (statui) confecționate din
ceară, picturi (tablouri) înrămate sau nu, picturi,
picturi artistice, picturi și lucrări caligrafice,
imagini sub formă de picturi, portrete sub
formă de picturi, cutii decorative metalice,
profile metalice decorative, figurine de acțiune
decorative din bronz, decorațiuni adezive din
bronz pentru perete, decorațiuni de perete din
metale comune, figurine de acțiune decorative
din metale comune, decorațiuni adezive din
metale comune pentru perete, figurine pentru
scopuri decorative confecționate din metale
comune, figurine animale (obiecte decorative)
confecționate din metale comune, machete de
automobile (obiecte decorative) confecționate
din metale comune, machete de avion (obiecte
decorative) confecționate din metale comune,
statui și obiecte de artă din metale comune,
statui din metale neprețioase ale icoanelor
religioase, statui din aliaje de metale comune,
statui din metale neprețioase, statui din metale
comune, statui în bronz, cutii cadou, cutii de
cadouri personalizate, coșuri cadou, calendare,
ciocolată și deserturi, băuturi alcoolice, cupe,
informaţii şi consiliere comercială pentru
consumatori (consiliere consumatori) referitoare
la îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului, jocuri, jucării
și articole pentru joacă, aparate pentru
jocuri video, articole de gimnastică și sport,
decorațiuni (ornamente) pentru pomul de
Crăciun, decorații festive, cadouri surpriză
pentru invitații la petreceri și pomi de Crăciun
artificiali, decorații pentru pomul de Crăciun
(altele decât cele comestibile sau pentru
iluminat), ustensile și recipienți pentru menaj
sau bucătărie, articole de bucătărie și veselă,

cu excepția furculițelor, cuțitelor și lingurilor,
piepteni și bureți, perii (cu excepția pensulelor),
material pentru perii, articole pentru curățare,
sticlă brută sau semiprelucrată, cu excepția
sticlei pentru construcții, sticlărie, porțelan și
ceramică, porțelan decorativ, farfurii decorative,
sticlă colorată decorativă, cutii decorative din
sticlă, boluri pentru decorațiuni florale, obiecte
decorative (artistice) din sticlă, sticlă decorativă
(nu pentru construcții), figurine confecționate
din sticlă decorativă, decorațiuni de perete din
porțelan, articole de porțelan pentru uz decorativ,
figurine decorative (machete) confecționate
din sticlă, statui din porțelan, ceramică,
faianță, teracotă sau sticlă, statui din porțelan,
ceramică, lut sau sticlă, ornamente (statui)
confecționate din porțelan, îmbrăcăminte,
tricoturi (îmbrăcăminte), șorțuri (îmbrăcăminte),
jerseuri (îmbrăcăminte), jachete (îmbrăcăminte),
fulare (îmbrăcăminte), îmbrăcăminte țesută,
combinezoare (îmbrăcăminte), pulover (articole
de îmbrăcăminte), articole de îmbrăcăminte
brodate, îmbrăcăminte pentru bărbați, femei
și copii, articole care servesc la acoperirea
capului, hanorace, hanorace sport, hanorace
cu glugă, tricouri, tricouri cu mânecă scurtă,
șosete, pantaloni sport, maiouri sportive, bluze,
pantaloni, rochii pentru femei, articole de
încălțăminte, bijuterii, genți, inele și lanțuri de
chei și brelocuri pentru acestea, căni, accesorii
de iluminat, elemente de iluminat, aparate de
iluminat, aparate de iluminat și reflectoare,
lampadare, corpuri de iluminat pentru iluminat
festiv, accesorii de iluminat, aparate de iluminat,
elemente de iluminat, corpuri de iluminat,
corpuri de iluminat fluorescente pentru iluminat
arhitectural, corpuri de iluminat arhitectural,
corpuri de iluminat pentru exterior, corpuri
de iluminat pentru interior, accesorii pentru
corpuri de iluminat, instalații de iluminat pentru
exterior, lămpi decorative, seturi de iluminare
decorative, aparate decorative electrice de
iluminat, ghirlande luminoase pentru decorațiuni
festive, decorațiuni pentru iluminarea pomului
de Crăciun (instalații luminoase), lumini electrice
pentru decorațiuni festive, aranjamente din
flori proaspete, aranjamente florale uscate,
flori conservate pentru decorare, flori uscate
pentru decorare, aranjamente din flori proaspete,
aranjamente din flori naturale, aranjamente din
flori uscate în scopuri decorative, buchete de flori
uscate, buchete din flori naturale, plante verzi
naturale de uz decorativ, mărţişoare, mobile,
oglinzi, rame pentru tablouri, containere, nu
din metal, pentru depozitare sau transport,
oase neprelucrate sau semiprelucrate, coarne,
fanoane de balenă sau sidef, scoici, spumă
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de mare, chihlimbar galben, obiecte de artă
din lemn, obiecte de artă din lemn, din ceară,
din ghips sau din materiale plastice), obiecte
de arta confectionate din lemn de bambus,
figurine din lemn, sculpturi din lemn, statui din
lemn, oglinzi decorative, mobile (obiecte pentru
decorare), elemente decorative pentru ferestre,
coșuri decorative din paie, coșuri decorative
din lemn, articole decorative textile (perne),
cutii decorative de lemn, decorațiuni de perete,
din lemn, decorații pentru masă (ornamente)
confecționate din lemn, statuete, figurine, lucrări
de artă, ornamante și decorațiuni din materiale
ca lemn, ceară, ghips sau plastic, incluse
în această clasă, statui de ipsos, statui din
os, statui din lemn, statui de ceară, statui
din plastic, ornamente (statui) confecționate
din ceară, picturi (tablouri) înrămate sau
nu, picturi, picturi artistice, picturi și lucrări
caligrafice, imagini sub formă de picturi,
portrete sub formă de picture, cutii decorative
metalice, profile metalice decorative, figurine
de acțiune decorative din bronz, decorațiuni
adezive din bronz pentru perete, decorațiuni de
perete din metale comune, figurine de acțiune
decorative din metale comune, decorațiuni
adezive din metale comune pentru perete,
figurine pentru scopuri decorative confecționate
din metale comune, figurine animale (obiecte
decorative) confecționate din metale comune,
machete de automobile (obiecte decorative)
confecționate din metale comune, machete de
avion (obiecte decorative) confecționate din
metale comune, statui și obiecte de artă din
metale commune, statui din metale neprețioase
ale icoanelor religioase, statui din aliaje de
metale comune, statui din metale neprețioase,
statui din metale comune, statui în bronz, cutii
cadou, cutii de cadouri personalizate, coșuri
cadou, calendare, ciocolată și deserturi, băuturi
alcoolice, cupe, reclama, publicitate, gestiunea
afacerilor comerciale, administratie comerciala,
lucrari de birou in legatura cu îmbrăcăminte,
încălțăminte, articole care servesc la acoperirea
capului, jocuri, jucării și articole pentru joacă,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și sport, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun, decorații festive,
cadouri surpriză pentru invitații la petreceri și
pomi de Crăciun artificiali, decorații pentru pomul
de Crăciun (altele decât cele comestibile sau
pentru iluminat), ustensile și recipienți pentru
menaj sau bucătărie, articole de bucătărie
și veselă, cu excepția furculițelor, cuțitelor și
lingurilor, piepteni și bureți, perii (cu excepția
pensulelor), material pentru perii, articole pentru
curățare, sticlă brută sau semiprelucrată, cu

excepția sticlei pentru construcții, sticlărie,
porțelan și ceramică, porțelan decorativ,
farfurii decorative, sticlă colorată decorativă,
cutii decorative din sticlă, boluri pentru
decorațiuni florale, obiecte decorative (artistice)
din sticlă, sticlă decorativă (nu pentru
construcții), figurine confecționate din sticlă
decorativă, decorațiuni de perete din porțelan,
articole de porțelan pentru uz decorative,
figurine decorative (machete) confecționate
din sticlă, statui din porțelan, ceramică,
faianță, teracotă sau sticlă, statui din porțelan,
ceramică, lut sau sticlă, ornamente (statui)
confecționate din porțelan, îmbrăcăminte,
tricoturi (îmbrăcăminte), șorțuri (îmbrăcăminte),
jerseuri (îmbrăcăminte), jachete (îmbrăcăminte),
fulare (îmbrăcăminte), îmbrăcăminte țesută,
combinezoare (îmbrăcăminte), pulover (articole
de îmbrăcăminte), articole de îmbrăcăminte
brodate, îmbrăcăminte pentru bărbați, femei
și copii, articole care servesc la acoperirea
capului, hanorace, hanorace sport, hanorace
cu glugă, tricouri, tricouri cu mânecă scurtă,
șosete, pantaloni sport, maiouri sportive, bluze,
pantaloni, rochii pentru femei, articole de
încălțăminte, bijuterii, genți, inele și lanțuri de
chei și brelocuri pentru acestea, căni, accesorii
de iluminat, elemente de iluminat, aparate de
iluminat, aparate de iluminat și reflectoare,
lampadare, corpuri de iluminat pentru iluminat
festiv, accesorii de iluminat, aparate de iluminat,
elemente de iluminat, corpuri de iluminat,
corpuri de iluminat fluorescente pentru iluminat
arhitectural, corpuri de iluminat arhitectural,
corpuri de iluminat pentru exterior, corpuri
de iluminat pentru interior, accesorii pentru
corpuri de iluminat, instalații de iluminat pentru
exterior, lămpi decorative, seturi de iluminare
decorative, aparate decorative electrice de
iluminat, ghirlande luminoase pentru decorațiuni
festive, decorațiuni pentru iluminarea pomului
de Crăciun (instalații luminoase), lumini electrice
pentru decorațiuni festive,aranjamente din flori
proaspete, aranjamente florale uscate, flori
conservate pentru decorare, flori uscate pentru
decorare, aranjamente din flori proaspete,
aranjamente din flori naturale, aranjamente din
flori uscate în scopuri decorative, buchete de flori
uscate, buchete din flori naturale, plante verzi
naturale de uz decorativ, mărţişoare, mobile,
oglinzi, rame pentru tablouri, containere, nu
din metal, pentru depozitare sau transport,
oase neprelucrate sau semiprelucrate, coarne,
fanoane de balenă sau sidef, scoici, spumă
de mare, chihlimbar galben, obiecte de artă
din lemn, obiecte de artă din lemn, din ceară,
din ghips sau din materiale plastice, obiecte
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de arta confectionate din lemn de bambus,
figurine din lemn, sculpturi din lemn, statui din
lemn, oglinzi decorative, mobile (obiecte pentru
decorare), elemente decorative pentru ferestre,
coșuri decorative din paie, coșuri decorative
din lemn, articole decorative textile (perne),
cutii decorative de lemn, decorațiuni de perete,
din lemn, decorații pentru masă (ornamente)
confecționate din lemn, statuete, figurine, lucrări
de artă, ornamante și decorațiuni din materiale
ca lemn, ceară, ghips sau plastic, incluse în
această clasă, statui de ipsos, statui din os,
statui din lemn, statui de ceară, statui din
plastic, ornamente (statui) confecționate din
ceară, picturi (tablouri) înrămate sau nu, picturi,
picturi artistice, picturi și lucrări caligrafice,
imagini sub formă de picturi, portrete sub
formă de picturi, cutii decorative metalice,
profile metalice decorative, figurine de acțiune
decorative din bronz, decorațiuni adezive din
bronz pentru perete, decorațiuni de perete din
metale comune, figurine de acțiune decorative
din metale comune, decorațiuni adezive din
metale comune pentru perete, figurine pentru
scopuri decorative confecționate din metale
comune, figurine animale (obiecte decorative)
confecționate din metale comune, machete de
automobile (obiecte decorative) confecționate
din metale commune, machete de avion
(obiecte decorative) confecționate din metale
comune, statui și obiecte de artă din metale
comune, statui din metale neprețioase ale
icoanelor religioase, statui din aliaje de metale
comune, statui din metale neprețioase, statui
din metale comune, statui în bronz, cutii
cadou, cutii de cadouri personalizate, coșuri
cadou, calendare, ciocolată și deserturi, băuturi
alcoolice, cupe, informatii despre vânzarea de
produse, prezentate sub forma unui ghid de
comenzi online, cu functie de cautare, cu
privire la îmbrăcăminte, încălțăminte, articole
care servesc la acoperirea capului, jocuri,
jucării și articole pentru joacă, aparate pentru
jocuri video, articole de gimnastică și sport,
decorațiuni (ornamente) pentru pomul de
Crăciun, decorații festive, cadouri surpriză
pentru invitații la petreceri și pomi de Crăciun
artificiali, decorații pentru pomul de Crăciun
(altele decât cele comestibile sau pentru
iluminat), ustensile și recipienți pentru menaj
sau bucătărie, articole de bucătărie și veselă,
cu excepția furculițelor, cuțitelor și lingurilor,
piepteni și bureți, perii (cu excepția pensulelor),
material pentru perii, articole pentru curățare,
sticlă brută sau semiprelucrată, cu excepția
sticlei pentru construcții, sticlărie, porțelan și
ceramică, porțelan decorativ, farfurii decorative,

sticlă colorată decorativă, cutii decorative din
sticlă, boluri pentru decorațiuni florale, obiecte
decorative (artistice) din sticlă, sticlă decorativă
(nu pentru construcții), figurine confecționate
din sticlă decorativă, decorațiuni de perete din
porțelan, articole de porțelan pentru uz decorativ,
figurine decorative (machete) confecționate
din sticlă, statui din porțelan, ceramică,
faianță, teracotă sau sticlă, statui din porțelan,
ceramică, lut sau sticlă, ornamente (statui)
confecționate din porțelan, îmbrăcăminte,
tricoturi (îmbrăcăminte), șorțuri (îmbrăcăminte),
jerseuri (îmbrăcăminte), jachete (îmbrăcăminte),
fulare (îmbrăcăminte), îmbrăcăminte țesută,
combinezoare (îmbrăcăminte), pulover (articole
de îmbrăcăminte), articole de îmbrăcăminte
brodate, îmbrăcăminte pentru bărbați, femei
și copii, articole care servesc la acoperirea
capului, hanorace, hanorace sport, hanorace
cu glugă, tricouri, tricouri cu mânecă scurtă,
șosete, pantaloni sport, maiouri sportive, bluze,
pantaloni, rochii pentru femei, articole de
încălțăminte, bijuterii, genți, inele și lanțuri de
chei și brelocuri pentru acestea, căni, accesorii
de iluminat, elemente de iluminat, aparate de
iluminat, aparate de iluminat și reflectoare,
lampadare, corpuri de iluminat pentru iluminat
festiv, accesorii de iluminat, aparate de iluminat,
elemente de iluminat, corpuri de iluminat,
corpuri de iluminat fluorescente pentru iluminat
arhitectural, corpuri de iluminat architectural,
corpuri de iluminat pentru exterior, corpuri
de iluminat pentru interior, accesorii pentru
corpuri de iluminat, instalații de iluminat pentru
exterior, lămpi decorative, seturi de iluminare
decorative, aparate decorative electrice de
iluminat, ghirlande luminoase pentru decorațiuni
festive, decorațiuni pentru iluminarea pomului
de Crăciun (instalații luminoase, lumini electrice
pentru decorațiuni festive,aranjamente din flori
proaspete, aranjamente florale uscate, flori
conservate pentru decorare, flori uscate pentru
decorare, aranjamente din flori proaspete,
aranjamente din flori naturale, aranjamente din
flori uscate în scopuri decorative, buchete de flori
uscate, buchete din flori naturale, plante verzi
naturale de uz decorativ, mărţişoare, mobile,
oglinzi, rame pentru tablouri, containere, nu
din metal, pentru depozitare sau transport,
oase neprelucrate sau semiprelucrate, coarne,
fanoane de balenă sau sidef, scoici, spumă
de mare, chihlimbar galben, obiecte de artă
din lemn, obiecte de artă din lemn, din ceară,
din ghips sau din materiale plastice, obiecte
de arta confectionate din lemn de bambus,
figurine din lemn, sculpturi din lemn, statui din
lemn, oglinzi decorative, mobile (obiecte pentru
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decorare), elemente decorative pentru ferestre,
coșuri decorative din paie, coșuri decorative
din lemn, articole decorative textile (perne),
cutii decorative de lemn, decorațiuni de perete,
din lemn, decorații pentru masă (ornamente)
confecționate din lemn, statuete, figurine, lucrări
de artă, ornamante și decorațiuni din materiale
ca lemn, ceară, ghips sau plastic, incluse în
această clasă, statui de ipsos, statui din os,
statui din lemn, statui de ceară, statui din
plastic, ornamente (statui) confecționate din
ceară, picturi (tablouri) înrămate sau nu, picturi,
picturi artistice, picturi și lucrări caligrafice,
imagini sub formă de picture, portrete sub
formă de picturi, cutii decorative metalice,
profile metalice decorative, figurine de acțiune
decorative din bronz, decorațiuni adezive din
bronz pentru perete, decorațiuni de perete din
metale comune, figurine de acțiune decorative
din metale comune, decorațiuni adezive din
metale comune pentru perete, figurine pentru
scopuri decorative confecționate din metale
commune, figurine animale (obiecte decorative)
confecționate din metale comune, machete de
automobile (obiecte decorative) confecționate
din metale comune, machete de avion (obiecte
decorative) confecționate din metale commune,
statui și obiecte de artă din metale comune,
statui din metale neprețioase ale icoanelor
religioase, statui din aliaje de metale comune,
statui din metale neprețioase, statui din metale
comune, statui în bronz, cutii cadou, cutii de
cadouri personalizate, coșuri cadou, calendare,
ciocolată și deserturi, băuturi alcoolice, cupe,
servicii de informatii comerciale furnizate online
prin internet sau o retea globala de calculatoare,
cu privire la îmbrăcăminte, încălțăminte, articole
care servesc la acoperirea capului, jocuri,
jucării și articole pentru joacă, aparate pentru
jocuri video, articole de gimnastică și sport,
decorațiuni (ornamente) pentru pomul de
Crăciun, decorații festive, cadouri surpriză
pentru invitații la petreceri și pomi de Crăciun
artificiali, decorații pentru pomul de Crăciun
(altele decât cele comestibile sau pentru
iluminat), ustensile și recipienți pentru menaj
sau bucătărie, articole de bucătărie și veselă,
cu excepția furculițelor, cuțitelor și lingurilor,
piepteni și bureți, perii (cu excepția pensulelor),
material pentru perii, articole pentru curățare,
sticlă brută sau semiprelucrată, cu excepția
sticlei pentru construcții, sticlărie, porțelan și
ceramică, porțelan decorativ, farfurii decorative,
sticlă colorată decorativă, cutii decorative din
sticlă, boluri pentru decorațiuni florale, obiecte
decorative (artistice) din sticlă, sticlă decorativă
(nu pentru construcții), figurine confecționate

din sticlă decorativă, decorațiuni de perete din
porțelan, articole de porțelan pentru uz decorativ,
figurine decorative (machete) confecționate
din sticlă, statui din porțelan, ceramică,
faianță, teracotă sau sticlă, statui din porțelan,
ceramic, lut sau sticlă, ornamente (statui)
confecționate din porțelan, îmbrăcăminte,
tricoturi (îmbrăcăminte), șorțuri (îmbrăcăminte),
jerseuri (îmbrăcăminte), jachete (îmbrăcăminte),
fulare (îmbrăcăminte), îmbrăcăminte țesută,
combinezoare (îmbrăcăminte), pulover (articole
de îmbrăcăminte), articole de îmbrăcăminte
brodate, îmbrăcăminte pentru bărbați, femei
și copii, articole care servesc la acoperirea
capului, hanorace, hanorace sport, hanorace
cu glugă, tricouri, tricouri cu mânecă scurtă,
șosete, pantaloni sport, maiouri sportive, bluze,
pantaloni, rochii pentru femei, articole de
încălțăminte, bijuterii, genți, inele și lanțuri de
chei și brelocuri pentru acestea, căni, accesorii
de iluminat, elemente de iluminat, aparate de
iluminat, aparate de iluminat și reflectoare,
lampadare, corpuri de iluminat pentru iluminat
festiv, accesorii de iluminat, aparate de iluminat,
elemente de iluminat, corpuri de iluminat,
corpuri de iluminat fluorescente pentru iluminat
arhitectural, corpuri de iluminat arhitectural,
corpuri de iluminat pentru exterior, corpuri
de iluminat pentru interior, accesorii pentru
corpuri de iluminat, instalații de iluminat pentru
exterior, lămpi decorative, seturi de iluminare
decorative, aparate decorative electrice de
iluminat, ghirlande luminoase pentru decorațiuni
festive, decorațiuni pentru iluminarea pomului
de Crăciun (instalații luminoase), lumini electrice
pentru decorațiuni festive, aranjamente din
flori proaspete, aranjamente florale uscate,
flori conservate pentru decorare, flori uscate
pentru decorare, aranjamente din flori proaspete,
aranjamente din flori naturale, aranjamente din
flori uscate în scopuri decorative, buchete de flori
uscate, buchete din flori naturale, plante verzi
naturale de uz decorativ, mărţişoare, mobile,
oglinzi, rame pentru tablouri, containere, nu
din metal, pentru depozitare sau transport,
oase neprelucrate sau semiprelucrate, coarne,
fanoane de balenă sau sidef, scoici, spumă
de mare, chihlimbar galben, obiecte de artă
din lemn, obiecte de artă din lemn, din ceară,
din ghips sau din materiale plastice, obiecte
de arta confectionate din lemn de bambus,
figurine din lemn, sculpturi din lemn, statui din
lemn, oglinzi decorative, mobile (obiecte pentru
decorare), elemente decorative pentru ferestre,
coșuri decorative din paie, coșuri decorative
din lemn, articole decorative textile (perne),
cutii decorative de lemn, decorațiuni de perete,
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din lemn, decorații pentru masă (ornamente)
confecționate din lemn, statuete, figurine, lucrări
de artă, ornamante și decorațiuni din materiale
ca lemn, ceară, ghips sau plastic, incluse în
această clasă, statui de ipsos, statui din os,
statui din lemn, statui de ceară, statui din
plastic, ornamente (statui) confecționate din
ceară, picturi (tablouri) înrămate sau nu, picturi,
picturi artistice, picturi și lucrări caligrafice,
imagini sub formă de picturi, portrete sub
formă de picturi, cutii decorative metalice,
profile metalice decorative, figurine de acțiune
decorative din bronz, decorațiuni adezive din
bronz pentru perete, decorațiuni de perete din
metale comune, figurine de acțiune decorative
din metale comune, decorațiuni adezive din
metale comune pentru perete, figurine pentru
scopuri decorative confecționate din metale
comune, figurine animale (obiecte decorative)
confecționate din metale comune, machete de
automobile (obiecte decorative) confecționate
din metale comune, machete de avion (obiecte
decorative) confecționate din metale comune,
statui și obiecte de artă din metale comune,
statui din metale neprețioase ale icoanelor
religioase, statui din aliaje de metale comune,
statui din metale neprețioase, statui din metale
comune, statui în bronz, cutii cadou, cutii de
cadouri personalizate, coșuri cadou, calendare,
ciocolată și deserturi, băuturi alcoolice, cupe.
40. Imprimare în relief personalizată a articolelor
de îmbrăcăminte cu modele decorative,
tratamentul materialelor textile, a pieilor și
a blănurilor, tratamentul și transformarea
materialelor, tăierea și prelucrarea lemnului,
imprimare personalizată a denumirilor și
logotipurilor de firme, de uz publicitar și
promoțional, pe produsele altor persoane.

───────

(210) M 2022 00940
(151) 08/02/2022
(732) GHERGHINA ȘTEFAN, STR.

PANAIT CERNA NR. 4, BL.
M57, SC.A, AP. 27, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, 030992, ROMANIA

(540)

NU SCALA HAOSUL
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

35. Consultanță în managementul și
organizarea afacerilor, organizarea afacerilor.

───────

(210) M 2022 00941
(151) 08/02/2022
(732) BRUTĂRIA AUTENTIC S.R.L.,

BLD. BIRUINŢEI, NR.93, (DN3),
JUD. ILFOV, PANTELIMON, ILFOV,
ROMANIA

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

(540)

Brutăria Autentic Din 1994

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.24; 05.07.02;
05.05.21

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

30. Făină şi preparate din cereale, pâine,
produse de brutărie, produse de patiserie
şi cofetărie, ciocolată, înghețată, sorbeturi
și alte înghețate comestibile, zahăr, miere,
sirop de melasă, covrigi, covrigei, biscuiţi
săraţi şi uscaţi (crackers), cornuri, produse de
patiserie, prăjituri, tarte și biscuiți (prăjiturele),
produse pe bază de ciocolată, deserturi cu
înghețată, parfeuri, șerbeturi, torturi, torturi de
înghețată, biscuiți, bezele, brioșe (muffins),
ecleruri, fursecuri, plăcinte, tarte, sufleuri, vafe.

───────
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(210) M 2022 00942
(151) 08/02/2022
(732) SERGIU-RAZVAN RAD, STR.

SPORTULUI NR. 14, ET. 3, AP.
16, JUD. CLUJ, FLOREȘTI, CLUJ,
ROMANIA

(540)

WEST IMOBILIARE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.11.03; 26.11.07;
26.11.09; 29.01.02; 29.01.08

clase:
36. Afaceri imobiliare.
37. Servicii de construcții.

───────

(210) M 2022 00943
(151) 08/02/2022
(732) UNIVERSUL JURIDIC SRL, STR.

SG. STAN MIHAI, NR. 16, SECTOR
5, ROMANIA

(740) NOMENIUS SRL, STR. ALEKSANDR
SERGHEEVICI PUSKIN, NR. 8,
SECTOR 1, ROMANIA

(540)

RRMADR Revista română
de mediere și ADR

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

16. Hârtie și carton, materiale pentru filtrare din
hârtie, materiale și mijloace pentru decorare
și artă, produse de imprimerie, papetărie și
rechizite școlare, obiecte de artă și figurine
din hârtie și carton și machete arhitectonice,
sacoșe și articole pentru ambalare, împachetare
și depozitare din hârtie, carton sau plastic,
echipament pentru arte, mesteșuguri și de
modelare, cărți, reviste, ziare tipărite și alte
publicații media pe hârtie, cărți manuscrise,
cărți educative, coperţi (papetărie) pentru cărți,
supracoperte pentru cărți, reviste profesionale,
reviste juridice, reviste (publicații periodice),
publicații periodice, materiale educative și
didactice, tipărituri, materiale educative tipărite,
afișe, reproduceri grafice, buletine informative,
manuale, agende, almanahuri, anuare (publicații
tipărite), broșuri, carduri educative din hârtie
sau carton, carnete cu informaţii, cartonașe
imprimate din hârtie sau carton, cartonașe
informative tipărite din hârtie sau carton, cursuri
tipărite, diplome imprimate, etichete din carton,

(591)    Culori  revendicate:  galben, auriu, 
             negru
(511)    Produse și/sau servicii grupate pe
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fluturași informativi, fișe cu informații, fluturași
publicitari, ghiduri de studiu, ghiduri tipărite,
fotografii, grafice tipărite, jurnale (tipărite),
lecții tipărite, materiale de predare tipărite,
postere montate din hârtie sau carton, reviste
generaliste.
35. Asistență în afaceri, management și
servicii administrative, servicii de publicitate,
marketing și promovare, servicii de intermediere
comercială, servicii de comenzi online,
furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, organizare de
evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare,
organizare de abonamente la pachete media,
servii de abonamente la publicații, pentru
terți, realizare de abonamente la pachete
de informații, organizare de abonamente la
mijloace de informare pentru terți, servicii de
abonamente la publicații online, pentru terți,
servicii de vânzare cu amănuntul şi cu ridicata
în legătură cu publicaţii periodice, afișe, ghiduri,
ziare, cărţi, reviste, manuale, pungi din hârtie
şi carton, cutii din carton, pixuri, stilouri,
creioane, agrafe, felicitări imprimate, servicii
de vânzare cu amănuntul și cu ridicata în
legătură cu produse de imprimerie, articole de
papetărie și accesorii educative, hârtie și carton,
adezivi, obiecte de artă și figurine din hârtie
și carton, materiale și mijloace pentru decorare
și artă, sacoșe și articole pentru ambalare,
împachetare și depozitare din hârtie, carton
sau plastic, materiale și articole izolante și
opritoare, servicii de vânzare cu amănuntul
și cu ridicata în legătură cu cărți electronice,
casete video înregistrate, CD-uri preînregistrate,
documente informatice în format electronic,
publicații electronice descărcabile, intermediere
de contracte (pentru terți).
38. Servicii de conferințe pe web, furnizarea
și închirierea de instalații și echipamente
de telecomunicații, servicii de telecomunicații,
comunicarea cu terminale de computere și acces
internet, furnizarea de forumuri online, servicii
de teleconferință și videoconferință, furnizare
de instalații de videoconferință, transmisie de
podcasturi, transmisie on-line de publicații
electronice, transmisii audio, video și multimedia
prin internet și alte rețele de comunicații, emisiuni
televizate, comunicare (transmisie) prin bloguri
online, servicii de transmisie.
41. Publicare de materiale educative tipărite,
publicare de afișe, organizare de conferințe,
creare (redactare) de podcast-uri, servicii de
editare, întocmire de rapoarte și redactare
de texte, altele decât cele publicitare, servicii
de rezervare de bilete în domeniul educației,

divertismentului și sportului, servicii educative,
de divertisment și sportive, traducere și
interpretare, educație, divertisment și sport,
traducere lingvistică, servicii de traducere,
organizare de conferințe educaționale, creare
(redactare) de conținut educațional pentru
podcasturi, publicare multimedia, publicare
multimedia de reviste, jurnale și ziare, publicare
multimedia a publicațiilor electronice, organizare
de evenimente educative, organizare de
evenimente de divertisment și evenimente
culturale, organizare de seminarii și congrese,
instruire în domeniul furnizării de servicii juridice,
educație și instruire, publicare de cărți și reviste,
publicare multimedia de cărți, împrumut de cărți
și publicații periodice.

───────

(210) M 2022 00944
(151) 08/02/2022
(732) UNIVERSUL JURIDIC SRL, STR.

SG. STAN MIHAI NR. 16, SECTOR
5, BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) NOMENIUS SRL, STR. ALEKSANDR
SERGHEEVICI PUSKIN NR. 8,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

RRAP Revista română
de achiziții publice

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

16. Hârtie și carton, materiale pentru filtrare din
hârtie, materiale și mijloace pentru decorare
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și artă, produse de imprimerie, papetărie și
rechizite școlare, obiecte de artă și figurine
din hârtie și carton și machete arhitectonice,
sacoșe și articole pentru ambalare, împachetare
și depozitare din hârtie, carton sau plastic,
echipament pentru arte, mesteșuguri și de
modelare, cărți, reviste, ziare tipărite și alte
publicații media pe hârtie, cărți manuscrise,
cărți educative, coperţi (papetărie) pentru cărți,
supracoperte pentru cărți, reviste profesionale,
reviste juridice, reviste (publicații periodice),
publicații periodice, materiale educative și
didactice, tipărituri, materiale educative tipărite,
afișe, reproduceri grafice, buletine informative,
manuale, agende, almanahuri, anuare (publicații
tipărite), broșuri, carduri educative din hârtie
sau carton, carnete cu informaţii, cartonașe
imprimate din hârtie sau carton, cartonașe
informative tipărite din hârtie sau carton, cursuri
tipărite, diplome imprimate, etichete din carton,
fluturași informativi, fișe cu informații, fluturași
publicitari, ghiduri de studiu, ghiduri tipărite,
fotografii, grafice tipărite, jurnale (tipărite),
lecții tipărite, materiale de predare tipărite,
postere montate din hârtie sau carton, reviste
generaliste.
35. Asistență în afaceri, management și
servicii administrative, servicii de publicitate,
marketing și promovare, servicii de intermediere
comercială, servicii de comenzi online,
furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, organizare de
evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare,
organizare de abonamente la pachete media,
servii de abonamente la publicații, pentru
terți, realizare de abonamente la pachete
de informații, organizare de abonamente la
mijloace de informare pentru terți, servicii de
abonamente la publicații online, pentru terți,
servicii de vânzare cu amănuntul şi cu ridicata
în legătură cu publicaţii periodice, afișe, ghiduri,
ziare, cărţi, reviste, manuale, pungi din hârtie
şi carton, cutii din carton, pixuri, stilouri,
creioane, agrafe, felicitări imprimate, servicii
de vânzare cu amănuntul și cu ridicata în
legătură cu produse de imprimerie, articole de
papetărie și accesorii educative, hârtie și carton,
adezivi, obiecte de artă și figurine din hârtie
și carton, materiale și mijloace pentru decorare
și artă, sacoșe și articole pentru ambalare,
împachetare și depozitare din hârtie, carton
sau plastic, materiale și articole izolante și
opritoare, servicii de vânzare cu amănuntul
și cu ridicata în legătură cu cărți electronice,
casete video înregistrate, CD-uri preînregistrate,
documente informatice în format electronic,

publicații electronice descărcabile, intermediere
de contracte (pentru terți).
38. Servicii de conferințe pe web, furnizarea
și închirierea de instalații și echipamente
de telecomunicații, servicii de telecomunicații,
comunicarea cu terminale de computere și acces
internet, furnizarea de forumuri online, servicii
de teleconferință și videoconferință, furnizare
de instalații de videoconferință, transmisie de
podcasturi, transmisie on-line de publicații
electronice, transmisii audio, video și multimedia
prin internet și alte rețele de comunicații, emisiuni
televizate, comunicare (transmisie) prin bloguri
online, servicii de transmisie.
41. Publicare de materiale educative tipărite,
publicare de afișe, organizare de conferințe,
creare (redactare) de podcast-uri, servicii de
editare, întocmire de rapoarte și redactare
de texte, altele decât cele publicitare, servicii
de rezervare de bilete în domeniul educației,
divertismentului și sportului, servicii educative,
de divertisment și sportive, traducere și
interpretare, educație, divertisment și sport,
traducere lingvistică, servicii de traducere,
organizare de conferințe educaționale, creare
(redactare) de conținut educațional pentru
podcasturi, publicare multimedia, publicare
multimedia de reviste, jurnale și ziare, publicare
multimedia a publicațiilor electronice, organizare
de evenimente educative, organizare de
evenimente de divertisment și evenimente
culturale, organizare de seminarii și congrese,
instruire în domeniul furnizării de servicii juridice,
educație și instruire, publicare de cărți și reviste,
publicare multimedia de cărți, împrumut de cărți
și publicații periodice.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 06/2022

221

(210) M 2022 00945
(151) 08/02/2022
(732) UNIVERSUL JURIDIC SRL, STR.

SG. STAN MIHAI, NR. 16, SECTOR
5, BUCURESTI, ROMANIA

(740) NOMENIUS SRL, STR. ALEKSANDR
SERGHEEVICI PUSKIN, NR. 8,
SECTOR 1, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

RRDC Revista
română de drept civil

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.04.05

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

16. Hârtie și carton, materiale pentru filtrare din
hârtie, materiale și mijloace pentru decorare
și artă, produse de imprimerie, papetărie și
rechizite școlare, obiecte de artă și figurine
din hârtie și carton și machete arhitectonice,
sacoșe și articole pentru ambalare, împachetare
și depozitare din hârtie, carton sau plastic,
echipament pentru arte, mesteșuguri și de
modelare, cărți, reviste, ziare tipărite și alte
publicații media pe hârtie, cărți manuscrise,
cărți educative, coperţi (papetărie) pentru cărți,
supracoperte pentru cărți, reviste profesionale,
reviste juridice, reviste (publicații periodice),
publicații periodice, materiale educative și
didactice, tipărituri, materiale educative tipărite,
afișe, reproduceri grafice, buletine informative,
manuale, agende, almanahuri, anuare (publicații
tipărite), broșuri, carduri educative din hârtie
sau carton, carnete cu informaţii, cartonașe
imprimate din hârtie sau carton, cartonașe
informative tipărite din hârtie sau carton, cursuri
tipărite, diplome imprimate, etichete din carton,

fluturași informativi, fișe cu informații, fluturași
publicitari, ghiduri de studiu, ghiduri tipărite,
fotografii, grafice tipărite, jurnale (tipărite), lecții
tipărite, materiale de predare tipărite, postere
montate din hârtie sau carton, reviste generaliste
(tipărite).
35. Asistență în afaceri, management și
servicii administrative, servicii de publicitate,
marketing și promovare, servicii de intermediere
comercială, servicii de comenzi online,
furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, organizare de
evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare,
organizare de abonamente la pachete media,
servii de abonamente la publicații, pentru
terți, realizare de abonamente la pachete
de informații, organizare de abonamente la
mijloace de informare, servicii de abonamente la
publicații online, pentru terți pentru terți, servicii
de vânzare cu amănuntul şi cu ridicata în
legătură cu publicaţii periodice, afișe, ghiduri,
ziare, cărţi, reviste, manuale, pungi din hârtie
şi carton, cutii din carton, pixuri, stilouri,
creioane, agrafe, felicitări imprimate, servicii
de vânzare cu amănuntul și cu ridicata în
legătură cu produse de imprimerie, articole de
papetărie și accesorii educative, hârtie și carton,
adezivi, obiecte de artă și figurine din hârtie
și carton, materiale și mijloace pentru decorare
și artă, sacoșe și articole pentru ambalare,
împachetare și depozitare din hârtie, carton
sau plastic, materiale și articole izolante și
opritoare, servicii de vânzare cu amănuntul
și cu ridicata în legătură cu cărți electronice,
casete video înregistrate, cd-uri preînregistrate,
documente informatice în format electronic,
publicații electronice descărcabile, intermediere
de contracte (pentru terți).
38. Servicii de conferințe pe web, furnizarea
și închirierea de instalații și echipamente
de telecomunicații, servicii de telecomunicații,
comunicarea cu terminale de computere și acces
internet, furnizarea de forumuri online, servicii
de teleconferință și videoconferință, furnizare
de instalații de videoconferință, transmisie de
podcasturi, transmisie on-line de publicații
electronice, transmisii audio, video și multimedia
prin internet și alte rețele de comunicații, emisiuni
televizate, comunicare (transmisie) prin bloguri
online, servicii de transmisie.
41. Publicare de materiale educative tipărite,
publicare de afișe, organizare de conferințe,
creare (redactare) de podcast-uri, servicii de
editare, întocmire de rapoarte și redactare
de texte, altele decât cele publicitare, servicii
de rezervare de bilete în domeniul educației,
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divertismentului și sportului, servicii educative,
de divertisment și sportive, traducere și
interpretare, educație, divertisment și sport,
traducere lingvistică, servicii de traducere,
organizare de conferințe educaționale, creare
(redactare) de conținut educațional pentru
podcasturi, publicare multimedia, publicare
multimedia de reviste, jurnale și ziare, publicare
multimedia a publicațiilor electronice, organizare
de evenimente educative, organizare de
evenimente de divertisment și evenimente
culturale, organizare de seminarii și congrese,
instruire în domeniul furnizării de servicii juridice,
educație și instruire, publicare de cărți și reviste,
publicare multimedia de cărți, împrumut de cărți
și publicații periodice.

───────

(210) M 2022 00946
(151) 08/02/2022
(732) UNIVERSUL JURIDIC SRL, STR.

SG. STAN MIHAI, NR. 16, SECTOR
5, BUCURESTI, ROMANIA

(740) NOMENIUS SRL, STR. ALEKSANDR
SERGHEEVICI PUSKIN, NR. 8,
SECTOR 1, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

RRDP Revista română
de drept public

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

echipament pentru arte, mesteșuguri și de
modelare, cărți, reviste, ziare tipărite și alte
publicații media pe hârtie, cărți manuscrise,
cărți educative, coperţi (papetărie) pentru cărți,
supracoperte pentru cărți, reviste profesionale,
reviste juridice, reviste (publicații periodice),
publicații periodice, materiale educative și
didactice, tipărituri, materiale educative tipărite,
afișe, reproduceri grafice, buletine informative,
manuale, agende, almanahuri, anuare (publicații
tipărite), broșuri, carduri educative din hârtie
sau carton, carnete cu informaţii, cartonașe
imprimate din hârtie sau carton, cartonașe
informative tipărite din hârtie sau carton, cursuri
tipărite, diplome imprimate, etichete din carton,
fluturași informativi, fișe cu informații, fluturași
publicitari, ghiduri de studiu, ghiduri tipărite,
fotografii, grafice tipărite, jurnale (tipărite), lecții
tipărite, materiale de predare tipărite, postere
montate din hârtie sau carton, reviste generaliste
(tipărite).
35. Asistență în afaceri, management și
servicii administrative, servicii de publicitate,
marketing și promovare, servicii de intermediere
comercială, servicii de comenzi online,
furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, organizare de
evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare,
organizare de abonamente la pachete media,
servii de abonamente la publicații, pentru
terți, realizare de abonamente la pachete
de informații, organizare de abonamente la
mijloace de informare pentru terți, servicii de
abonamente la publicații online, pentru terți,
servicii de vânzare cu amănuntul şi cu ridicata
în legătură cu publicaţii periodice, afișe, ghiduri,
ziare, cărţi, reviste, manuale, pungi din hârtie
şi carton, cutii din carton, pixuri, stilouri,
creioane, agrafe, felicitări imprimate, servicii
de vânzare cu amănuntul și cu ridicata în
legătură cu produse de imprimerie, articole de
papetărie și accesorii educative, hârtie și carton,
adezivi, obiecte de artă și figurine din hârtie
și carton, materiale și mijloace pentru decorare
și artă, sacoșe și articole pentru ambalare,
împachetare și depozitare din hârtie, carton
sau plastic, materiale și articole izolante și
opritoare, servicii de vânzare cu amănuntul
și cu ridicata în legătură cu cărți electronice,
casete video înregistrate, cd-uri preînregistrate,
documente informatice în format electronic,
publicații electronice descărcabile, intermediere
de contracte (pentru terți).
38. Servicii de conferințe pe web, furnizarea
și închirierea de instalații și echipamente
de telecomunicații, servicii de telecomunicații,

16. Hârtie și carton, materiale pentru filtrare din
hârtie, materiale și mijloace pentru decorare
și artă, produse de imprimerie, papetărie și
rechizite școlare, obiecte de artă și figurine
din hârtie și carton și machete arhitectonice,
sacoșe și articole pentru ambalare, împachetare
și depozitare din hârtie, carton sau plastic,
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comunicarea cu terminale de computere și acces
internet, furnizarea de forumuri online, servicii
de teleconferință și videoconferință, furnizare
de instalații de videoconferință, transmisie de
podcasturi, transmisie on-line de publicații
electronice, transmisii audio, video și multimedia
prin internet și alte rețele de comunicații, emisiuni
televizate, comunicare (transmisie) prin bloguri
online, servicii de transmisie.
41. Publicare de materiale educative tipărite,
publicare de afișe, organizare de conferințe,
creare (redactare) de podcast-uri, servicii de
editare, întocmire de rapoarte și redactare
de texte, altele decât cele publicitare, servicii
de rezervare de bilete în domeniul educației,
divertismentului și sportului, servicii educative,
de divertisment și sportive, traducere și
interpretare, educație, divertisment și sport,
traducere lingvistică, servicii de traducere,
organizare de conferințe educaționale, creare
(redactare) de conținut educațional pentru
podcasturi, publicare multimedia, publicare
multimedia de reviste, jurnale și ziare, publicare
multimedia a publicațiilor electronice, organizare
de evenimente educative, organizare de
evenimente de divertisment și evenimente
culturale, organizare de seminarii și congrese,
instruire în domeniul furnizării de servicii juridice,
educație și instruire, publicare de cărți și reviste,
publicare multimedia de cărți, împrumut de cărți
și publicații periodice.

───────

(210) M 2022 00947
(151) 08/02/2022
(732) UNIVERSUL JURIDIC SRL, STR.

SG. STAN MIHAI, NR. 16, SECTOR
5, BUCURESTI, ROMANIA

(740) NOMENIUS SRL, STR. ALEKSANDR
SERGHEEVICI PUSKIN, NR. 8,
SECTOR 1, ROMANIA

(540)

RRDPP Revista română de
drept penal și procesual penal

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.04.05

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

16. Hârtie și carton, materiale pentru filtrare din
hârtie, materiale și mijloace pentru decorare
și artă, produse de imprimerie, papetărie și
rechizite școlare, obiecte de artă și figurine
din hârtie și carton și machete arhitectonice,
sacoșe și articole pentru ambalare, împachetare
și depozitare din hârtie, carton sau plastic,
echipament pentru arte, mesteșuguri și de
modelare, cărți, reviste, ziare tipărite și alte
publicații media pe hârtie, cărți manuscrise,
cărți educative, coperţi (papetărie) pentru cărți,
supracoperte pentru cărți, reviste profesionale,
reviste juridice, reviste (publicații periodice),
publicații periodice, materiale educative și
didactice, tipărituri, materiale educative tipărite,
afișe, reproduceri grafice, buletine informative,
manuale, agende, almanahuri, anuare (publicații
tipărite), broșuri, carduri educative din hârtie
sau carton, carnete cu informaţii, cartonașe
imprimate din hârtie sau carton, cartonașe
informative tipărite din hârtie sau carton, cursuri
tipărite, diplome imprimate, etichete din carton,
fluturași informativi, fișe cu informații, fluturași
publicitari, ghiduri de studiu, ghiduri tipărite,
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fotografii, grafice tipărite, jurnale (tipărite), lecții
tipărite, materiale de predare tipărite, postere
montate din hârtie sau carton, reviste generaliste
(tipărite).
35. Asistență în afaceri, management și
servicii administrative, servicii de publicitate,
marketing și promovare, servicii de intermediere
comercială, servicii de comenzi online,
furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, organizare de
evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare,
organizare de abonamente la pachete media,
servii de abonamente la publicații, pentru
terți, realizare de abonamente la pachete
de informații, organizare de abonamente la
mijloace de informare pentru terți, servicii de
abonamente la publicații online, pentru terți,
servicii de vânzare cu amănuntul şi cu ridicata
în legătură cu publicaţii periodice, afișe, ghiduri,
ziare, cărţi, reviste, manuale, pungi din hârtie
şi carton, cutii din carton, pixuri, stilouri,
creioane, agrafe, felicitări imprimate, servicii
de vânzare cu amănuntul și cu ridicata în
legătură cu produse de imprimerie, articole de
papetărie și accesorii educative, hârtie și carton,
adezivi, obiecte de artă și figurine din hârtie
și carton, materiale și mijloace pentru decorare
și artă, sacoșe și articole pentru ambalare,
împachetare și depozitare din hârtie, carton
sau plastic, materiale și articole izolante și
opritoare, servicii de vânzare cu amănuntul
și cu ridicata în legătură cu cărți electronice,
casete video înregistrate, cd-uri preînregistrate,
documente informatice în format electronic,
publicații electronice descărcabile, intermediere
de contracte (pentru terți).
38. Servicii de conferințe pe web, furnizarea
și închirierea de instalații și echipamente
de telecomunicații, servicii de telecomunicații,
comunicarea cu terminale de computere și acces
internet, furnizarea de forumuri online, servicii
de teleconferință și videoconferință, furnizare
de instalații de videoconferință, transmisie de
podcasturi, transmisie on-line de publicații
electronice, transmisii audio, video și multimedia
prin internet și alte rețele de comunicații, emisiuni
televizate, comunicare (transmisie) prin bloguri
online, servicii de transmisie.
41. Publicare de materiale educative tipărite,
publicare de afișe, organizare de conferințe,
creare (redactare) de podcast-uri, servicii de
editare, întocmire de rapoarte și redactare
de texte, altele decât cele publicitare, servicii
de rezervare de bilete în domeniul educației,
divertismentului și sportului, servicii educative,
de divertisment și sportive, traducere și

interpretare, educație, divertisment și sport,
traducere lingvistică, servicii de traducere,
organizare de conferințe educaționale, creare
(redactare) de conținut educațional pentru
podcasturi, publicare multimedia, publicare
multimedia de reviste, jurnale și ziare, publicare
multimedia a publicațiilor electronice, organizare
de evenimente educative, organizare de
evenimente de divertisment și evenimente
culturale, organizare de seminarii și congrese,
instruire în domeniul furnizării de servicii juridice,
educație și instruire, publicare de cărți și reviste,
publicare multimedia de cărți, împrumut de cărți
și publicații periodice.

───────

(210) M 2022 00949
(151) 08/02/2022
(732) UNIVERSUL JURIDIC SRL, STR.

SG. STAN MIHAI, NR. 16, SECTOR
5, BUCURESTI, ROMANIA

(740) NOMENIUS SRL, STR. ALEKSANDR
SERGHEEVICI PUSKIN, NR. 8,
SECTOR 1, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

RRCPI Revista
română de cadastru și
publicitate imobiliară

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.04.05

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

16. Hârtie și carton, materiale pentru filtrare din
hârtie, materiale și mijloace pentru decorare
și artă, produse de imprimerie, papetărie și
rechizite școlare, obiecte de artă și figurine
din hârtie și carton și machete arhitectonice,
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sacoșe și articole pentru ambalare, împachetare
și depozitare din hârtie, carton sau plastic,
echipament pentru arte, mesteșuguri și de
modelare, cărți, reviste, ziare tipărite și alte
publicații media pe hârtie, cărți manuscrise,
cărți educative, coperţi (papetărie) pentru cărți,
supracoperte pentru cărți, reviste profesionale,
reviste juridice, reviste (publicații periodice),
publicații periodice, materiale educative și
didactice, tipărituri, materiale educative tipărite,
afișe, reproduceri grafice, buletine informative,
manuale, agende, almanahuri, anuare (publicații
tipărite), broșuri, carduri educative din hârtie
sau carton, carnete cu informaţii, cartonașe
imprimate din hârtie sau carton, cartonașe
informative tipărite din hârtie sau carton, cursuri
tipărite, diplome imprimate, etichete din carton,
fluturași informativi, fișe cu informații, fluturași
publicitari, ghiduri de studiu, ghiduri tipărite,
fotografii, grafice tipărite, jurnale (tipărite), lecții
tipărite, materiale de predare tipărite, postere
montate din hârtie sau carton, reviste generaliste
(tipărite).
35. Asistență în afaceri, management și
servicii administrative, servicii de publicitate,
marketing și promovare, servicii de intermediere
comercială, servicii de comenzi online,
furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, organizare de
evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare,
organizare de abonamente la pachete media,
servii de abonamente la publicații, pentru
terți, realizare de abonamente la pachete
de informații, organizare de abonamente la
mijloace de informare pentru terți, servicii de
abonamente la publicații online, pentru terți,
servicii de vânzare cu amănuntul şi cu ridicata
în legătură cu publicaţii periodice, afișe, ghiduri,
ziare, cărţi, reviste, manuale, pungi din hârtie
şi carton, cutii din carton, pixuri, stilouri,
creioane, agrafe, felicitări imprimate, servicii
de vânzare cu amănuntul și cu ridicata în
legătură cu produse de imprimerie, articole de
papetărie și accesorii educative, hârtie și carton,
adezivi, obiecte de artă și figurine din hârtie
și carton, materiale și mijloace pentru decorare
și artă, sacoșe și articole pentru ambalare,
împachetare și depozitare din hârtie, carton
sau plastic, materiale și articole izolante și
opritoare, servicii de vânzare cu amănuntul
și cu ridicata în legătură cu cărți electronice,
casete video înregistrate, cd-uri preînregistrate,
documente informatice în format electronic,
publicații electronice descărcabile, intermediere
de contracte (pentru terți).

38. Servicii de conferințe pe web, furnizarea
și închirierea de instalații și echipamente
de telecomunicații, servicii de telecomunicații,
comunicarea cu terminale de computere și acces
internet, furnizarea de forumuri online, servicii
de teleconferință și videoconferință, furnizare
de instalații de videoconferință, transmisie de
podcasturi, transmisie on-line de publicații
electronice, transmisii audio, video și multimedia
prin internet și alte rețele de comunicații, emisiuni
televizate, comunicare (transmisie) prin bloguri
online, servicii de transmisie.
41. Publicare de materiale educative tipărite,
publicare de afișe, organizare de conferințe,
creare (redactare) de podcast-uri, servicii de
editare, întocmire de rapoarte și redactare
de texte, altele decât cele publicitare, servicii
de rezervare de bilete în domeniul educației,
divertismentului și sportului, servicii educative,
de divertisment și sportive, traducere și
interpretare, educație, divertisment și sport,
traducere lingvistică, servicii de traducere,
organizare de conferințe educaționale, creare
(redactare) de conținut educațional pentru
podcasturi, publicare multimedia, publicare
multimedia de reviste, jurnale și ziare, publicare
multimedia a publicațiilor electronice, organizare
de evenimente educative, organizare de
evenimente de divertisment și evenimente
culturale, organizare de seminarii și congrese,
instruire în domeniul furnizării de servicii juridice,
educație și instruire, publicare de cărți și reviste,
publicare multimedia de cărți, împrumut de cărți
și publicații periodice.

───────
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(210) M 2022 00950
(151) 08/02/2022
(732) UNIVERSUL JURIDIC SRL, STR.

SG. STAN MIHAI, NR. 16, SECTOR
5, BUCURESTI, ROMANIA

(740) NOMENIUS SRL, STR. ALEKSANDR
SERGHEEVICI PUSKIN, NR. 8,
SECTOR 1, ROMANIA

(540)

RRDM Revista română
de dreptul mediului

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.04.05

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

16. Hârtie și carton, materiale pentru filtrare din
hârtie, materiale și mijloace pentru decorare
și artă, produse de imprimerie, papetărie și
rechizite școlare, obiecte de artă și figurine
din hârtie și carton și machete arhitectonice,
sacoșe și articole pentru ambalare, împachetare
și depozitare din hârtie, carton sau plastic,
echipament pentru arte, mesteșuguri și de
modelare, cărți, reviste, ziare tipărite și alte
publicații media pe hârtie, cărți manuscrise,
cărți educative, coperţi (papetărie) pentru cărți,
supracoperte pentru cărți, reviste profesionale,
reviste juridice, reviste (publicații periodice),
publicații periodice, materiale educative și
didactice, tipărituri, materiale educative tipărite,
afișe, reproduceri grafice, buletine informative,
manuale, agende, almanahuri, anuare (publicații
tipărite), broșuri, carduri educative din hârtie
sau carton, carnete cu informaţii, cartonașe
imprimate din hârtie sau carton, cartonașe
informative tipărite din hârtie sau carton, cursuri
tipărite, diplome imprimate, etichete din carton,
fluturași informativi, fișe cu informații, fluturași
publicitari, ghiduri de studiu, ghiduri tipărite,
fotografii, grafice tipărite, jurnale (tipărite), lecții
tipărite, materiale de predare tipărite, postere

montate din hârtie sau carton, reviste generaliste
(tipărite).
35. Asistență în afaceri, management și
servicii administrative, servicii de publicitate,
marketing și promovare, servicii de intermediere
comercială, servicii de comenzi online,
furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, organizare de
evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare,
organizare de abonamente la pachete media,
servii de abonamente la publicații, pentru
terți, realizare de abonamente la pachete
de informații, organizare de abonamente la
mijloace de informare pentru terți, servicii de
abonamente la publicații online, pentru terți,
servicii de vânzare cu amănuntul şi cu ridicata
în legătură cu publicaţii periodice, afișe, ghiduri,
ziare, cărţi, reviste, manuale, pungi din hârtie
şi carton, cutii din carton, pixuri, stilouri,
creioane, agrafe, felicitări imprimate, servicii
de vânzare cu amănuntul și cu ridicata în
legătură cu produse de imprimerie, articole de
papetărie și accesorii educative, hârtie și carton,
adezivi, obiecte de artă și figurine din hârtie
și carton, materiale și mijloace pentru decorare
și artă, sacoșe și articole pentru ambalare,
împachetare și depozitare din hârtie, carton
sau plastic, materiale și articole izolante și
opritoare, servicii de vânzare cu amănuntul
și cu ridicata în legătură cu cărți electronice,
casete video înregistrate, cd-uri preînregistrate,
documente informatice în format electronic,
publicații electronice descărcabile, intermediere
de contracte (pentru terți).
38. Servicii de conferințe pe web, furnizarea
și închirierea de instalații și echipamente
de telecomunicații, servicii de telecomunicații,
comunicarea cu terminale de computere și acces
internet, furnizarea de forumuri online, servicii
de teleconferință și videoconferință, furnizare
de instalații de videoconferință, transmisie de
podcasturi, transmisie on-line de publicații
electronice, transmisii audio, video și multimedia
prin internet și alte rețele de comunicații, emisiuni
televizate, comunicare (transmisie) prin bloguri
online, servicii de transmisie.
41. Publicare de materiale educative tipărite,
publicare de afișe, organizare de conferințe,
creare (redactare) de podcast-uri, servicii de
editare, întocmire de rapoarte și redactare
de texte, altele decât cele publicitare, servicii
de rezervare de bilete în domeniul educației,
divertismentului și sportului, servicii educative,
de divertisment și sportive, traducere și
interpretare, educație, divertisment și sport,
traducere lingvistică, servicii de traducere,
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organizare de conferințe educaționale, creare
(redactare) de conținut educațional pentru
podcasturi, publicare multimedia, publicare
multimedia de reviste, jurnale și ziare, publicare
multimedia a publicațiilor electronice, organizare
de evenimente educative, organizare de
evenimente de divertisment și evenimente
culturale, organizare de seminarii și congrese,
instruire în domeniul furnizării de servicii juridice,
educație și instruire, publicare de cărți și reviste,
publicare multimedia de cărți, împrumut de cărți
și publicații periodice.

───────

(210) M 2022 00951
(151) 08/02/2022
(732) UNIVERSUL JURIDIC SRL, STR.

SG. STAN MIHAI, NR. 16, SECTOR
5, BUCURESTI, ROMANIA

(740) NOMENIUS SRL, STR. ALEKSANDR
SERGHEEVICI PUSKIN, NR. 8,
SECTOR 1, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

BJ Buletinul
JURISPRUDENȚEI

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

16. Hârtie și carton, materiale pentru filtrare din
hârtie, materiale și mijloace pentru decorare
și artă, produse de imprimerie, papetărie și
rechizite școlare, obiecte de artă și figurine
din hârtie și carton și machete arhitectonice,
sacoșe și articole pentru ambalare, împachetare
și depozitare din hârtie, carton sau plastic,
echipament pentru arte, mesteșuguri și de

modelare, cărți, reviste, ziare tipărite și alte
publicații media pe hârtie, cărți manuscrise,
cărți educative, coperţi (papetărie) pentru cărți,
supracoperte pentru cărți, reviste profesionale,
reviste juridice, reviste (publicații periodice),
publicații periodice, materiale educative și
didactice, tipărituri, materiale educative tipărite,
afișe, reproduceri grafice, buletine informative,
manuale, agende, almanahuri, anuare (publicații
tipărite), broșuri, carduri educative din hârtie
sau carton, carnete cu informaţii, cartonașe
imprimate din hârtie sau carton, cartonașe
informative tipărite din hârtie sau carton, cursuri
tipărite, diplome imprimate, etichete din carton,
fluturași informativi, fișe cu informații, fluturași
publicitari, ghiduri de studiu, ghiduri tipărite,
fotografii, grafice tipărite, jurnale (tipărite), lecții
tipărite, materiale de predare tipărite, postere
montate din hârtie sau carton, reviste generaliste
(tipărite).
35. Asistență în afaceri, management și
servicii administrative, servicii de publicitate,
marketing și promovare, servicii de intermediere
comercială, servicii de comenzi online,
furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, organizare de
evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare,
organizare de abonamente la pachete media,
servii de abonamente la publicații, pentru
terți, realizare de abonamente la pachete
de informații, organizare de abonamente la
mijloace de informare pentru terți, servicii de
abonamente la publicații online, pentru terți,
servicii de vânzare cu amănuntul şi cu ridicata
în legătură cu publicaţii periodice, afișe, ghiduri,
ziare, cărţi, reviste, manuale, pungi din hârtie
şi carton, cutii din carton, pixuri, stilouri,
creioane, agrafe, felicitări imprimate, servicii
de vânzare cu amănuntul și cu ridicata în
legătură cu produse de imprimerie, articole de
papetărie și accesorii educative, hârtie și carton,
adezivi, obiecte de artă și figurine din hârtie
și carton, materiale și mijloace pentru decorare
și artă, sacoșe și articole pentru ambalare,
împachetare și depozitare din hârtie, carton
sau plastic, materiale și articole izolante și
opritoare, servicii de vânzare cu amănuntul
și cu ridicata în legătură cu cărți electronice,
casete video înregistrate, cd-uri preînregistrate,
documente informatice în format electronic,
publicații electronice descărcabile, intermediere
de contracte (pentru terți).
38. Servicii de conferințe pe web, furnizarea
și închirierea de instalații și echipamente
de telecomunicații, servicii de telecomunicații,
comunicarea cu terminale de computere și acces
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internet, furnizarea de forumuri online, servicii
de teleconferință și videoconferință, furnizare
de instalații de videoconferință, transmisie de
podcasturi, transmisie on-line de publicații
electronice, transmisii audio, video și multimedia
prin internet și alte rețele de comunicații, emisiuni
televizate, comunicare (transmisie) prin bloguri
online, servicii de transmisie.
41. Publicare de materiale educative tipărite,
publicare de afișe, organizare de conferințe,
creare (redactare) de podcast-uri, servicii de
editare, întocmire de rapoarte și redactare
de texte, altele decât cele publicitare, servicii
de rezervare de bilete în domeniul educației,
divertismentului și sportului, servicii educative,
de divertisment și sportive, traducere și
interpretare, educație, divertisment și sport,
traducere lingvistică, servicii de traducere,
organizare de conferințe educaționale, creare
(redactare) de conținut educațional pentru
podcasturi, publicare multimedia, publicare
multimedia de reviste, jurnale și ziare, publicare
multimedia a publicațiilor electronice, organizare
de evenimente educative, organizare de
evenimente de divertisment și evenimente
culturale, organizare de seminarii și congrese,
instruire în domeniul furnizării de servicii juridice,
educație și instruire, publicare de cărți și reviste,
publicare multimedia de cărți, împrumut de cărți
și publicații periodice.
42. Găzduirea de podcasturi, găzduire de
transmisii video, servicii it, servicii de proiectare,
servicii în domeniul științei și tehnologiei, testare,
autentificare și controlul calității, software
ca serviciu (saas), platformă ca serviciu
(paas), platformă ca serviciu (paas) care
oferă platforme software pentru transmisie de
imagini, conținut audiovizual, conținut video
și mesaje, închirierea de software, design și
dezvoltare de software, găzduire de webloguri,
găzduire de conţinut digital, găzduire de conținut
educațional multimedia, servicii de proiectare,
testare, autentificare și controlul calității, servicii
în domeniul științei și tehnologiei, furnizare de
software nedescărcabil online, programare de
software pentru publicitate online.

───────

(210) M 2022 00952
(151) 08/02/2022
(732) O.B.A. DIFFERENT BY LUXURY

S.R.L., STR. ALBINELOR, NR.
16, BL. A6, SC. C, ET. 1, AP.
42, JUDETUL CONSTANTA,
NAVODARI, 905700, CONSTANȚA,
ROMANIA

(540)

O.B.A DIFFERENT
BY LUXURY

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.11; 26.11.25

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

37. Servicii de construcții.
───────

(591) Culori revendicate: galben (Pantone
PMS 141)
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EVREILOR DEPORTATI NR. 14,
ET. 1, CAMERA 117, JUDETUL
BIHOR, ORADEA, 117, BIHOR,
ROMANIA

(540)

LIPOTERAPIE by Dr. Alin Iova

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 02.09.25; 02.03.05;
24.15.02

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

44. Servicii de igienă și frumusețe pentru
oameni.

───────

(210) M 2022 00955
(151) 09/02/2022
(732) TAX MANAGEMENT

OUTSOURCING SRL, ALEEA
SALAJ NR. 7, BL. Z5, SCARA
A, ETAJ 4, AP. 18, SECTOR 5,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

TAX Management

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12

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

(591) Culori revendicate: verde (RAL 6018,
6029)

clase:
35. Contabilitate și audit comercial, audit
financiar, audit contabil, contabilitate,
contabilitate managerială, contabilitate
administrativă, contabilitate computerizată,
contabilitate informatizată, contabilitate analitică,
contabilitate de gestiune, contabilitate
pentru terți, consultanță (contabilitate)
fiscală, consultanță fiscală (contabilitate),
consiliere (contabilitate) fiscală, planificarea
obligațiilor fiscale (contabilitate), servicii de
contabilitate computerizată, evidență contabilă
și contabilitate, contabilitate, în special evidență
contabilă  consultanţă  cu  privire  la 
contabilitate, consultanță  și  informații  privind 
contabilitatea, servicii  de  contabilitate  și 
evidență contabilă, servicii de consultanță în 
contabilitatea comercială,  pregătirea  evaluării 
computerizate în  vedera  impozitării 
(contabilitate), furnizare de informații în materie 
de contabilitate, servicii decontabilitate privind 
conturi  de  creanțe,  servicii de  contabilitate 
pentru  fuziuni  și  achiziții, consiliere  în 
domeniul afacerilor cu privire lacontabilitate, 
servicii  de  contabilitate  privind costurile  în 
întreprinderi  agricole,  servicii de  consiliere 
referitoare  la  declarațiile  de  venit 
(contabilitate),  servicii  de  consultanță  și
informare cu privire la contabilitate, urmărirea
și monitorizarea consumului de energie pentru
terți pentru contabilitate și audit, urmărirea și
monitorizarea fluctuațiilor prețurilor la benzină
pentru terți pentru contabilitate și audit,
managementul resurselor umane, consultanță în
domeniul resurse umane, consultanță în resurse
umane pentru întreprinderi, întocmirea statelor
de salarii, servicii de prelucrare de date în
domeniul întocmirii statelor de salarii, servicii
de consultanță comercială privind stabilirea
salariilor și a schemei personalului, servicii
de consultanță comercială privind stabilirea
salariilor și a schemei personalului prin
evaluarea posturilor, consultanță în resurse
umane pentru întreprinderi, întocmirea statelor
de   salarii,  servicii de prelucrare de date în
domeniul întocmirii statelor de salarii, servicii
de consultanță  comercială  privind  stabilirea
salariilor și a schemei personalului, servicii
de consultanță comercială privind stabilirea
salariilor și a schemei personalului prin
evaluarea posturilor.

(210) M 2022 00954
(151) 09/02/2022
(732) ALIN OCTAVIAN IOVA, STR.
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36. Consiliere fiscală (nu contabilitate),
planificare fiscală (nu contabilitate), consultanță
fiscală (nu contabilitate), acordare de
consultanță fiscală (nu contabilitate),
consultanță privind rambursarea impozitelor (nu
contabilitate), servicii în materie fiscală (nu
contabilitate),
servicii de consultanță fiscală (nu contabilitate).

───────

(210) M 2022 00956
(151) 09/02/2022
(732) TRADITIONAL PLUS SRL, SAT.

BERINDU. NR. 203, JUDETUL
CLUJ, COM. SANPAUL , CLUJ,
ROMANIA

(540)

Voie bună

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 22.01.25

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

33. Băutură alcoolică distilată pe bază de grâne,
băuturi alcoolice care conţin fructe, digestive
(lichioruri şi spirtoase), băuturi distilate, spirtoase
(băuturi), vodcă, whisky.

───────

(210) M 2022 00957
(151) 09/02/2022
(732) EAST SOLAR ELECTRIC SRL,

ŞOSEAUA DIN VII, NR. 31A, LOT
1, CAM. 1, JUDETUL CONSTANTA,
CONSTANTA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(540)

SolarFix

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 01.03.12

clase:
9. Aparate și instalații fotovoltaice pentru
generarea de energie solară, aparate și
instrumente fotovoltaice pentru generarea
de energie solară, aparate fotovoltaice
pentru transformarea radiației solare în
energie electrică, instalații fotovoltaice
pentru producerea de electricitate (centrale
fotovoltaice), structuri de panouri solare,
panouri solare portabile pentru generarea
de electricitate, panouri solare pentru
producerea energiei electrice, panouri
solare pentru generarea de electricitate,
panouri solare, module fotovoltaice solare,
module solare, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric.
37. Instalare de celule și module fotovoltaice,
instalare de sisteme de energie solară
pentru construcții de uz locativ, instalare
de sisteme de energie solară, altele decât
pentru construcții de uz locativ, instalare și
întreținere de instalații fotovoltaice, întreținere,

(591) Culori revendicate: negru, galben, alb
(511)    Produse și/sau servicii grupate pe
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reparare și recondiționare de aparate și instalații
fotovoltaice.

───────

(210) M 2022 00958
(151) 09/02/2022
(732) ARDEALE COSMETICS S.R.L.,

STR. REPUBLICII, NR. 2,
JUDETUL MURES, REGHIN,
MUREȘ, ROMANIA

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

(540)

La Terre NATURE
BASED COSMETICS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

3. Produse cosmetice, produse cosmetice
hidratante, produse cosmetice naturale, produse
cosmetice organice, produse hidratante pentru
ten (produse cosmetice), produse cosmetice
pentru piele, produse cosmetice pentru păr,
creme tonifiante (produse cosmetice), geluri
hidratante (produse cosmetice), pudre compacte
(produse cosmetice), produse pentru bronzare
(cosmetice), produse cosmetice pentru duș,
produse de curățare a pielii (produse cosmetice),
produse de protecție solară (cosmetice),
produse cosmetice pentru îngrijirea pielii,
produse cosmetice pentru spălarea feței, creme
pentru față (produse cosmetice), șervețele
impregnate cu produse cosmetice, produse
pentru curățarea feței (cosmetice), produse

cosmetice exfoliante pentru corp, produse
cosmetice pentru uz personal, creme pentru
corp (produse cosmetice), produse cosmetice
pentru machiajul ochilor, produse exfoliante
pentru ten (cosmetice), uleiuri pentru corp
(produse cosmetice), loțiuni pentru ten (produse
cosmetice), produse cosmetice de protecție
a buzelor, produse cosmetice sub formă de
lapte, creme pentru îngrijirea pielii (produse
cosmetice), produse cosmetice folosite la
tratarea ridurilor, produse cosmetice de aplicare
pe buze, produse cosmetice sub formă
de uleiuri, loțiuni hidratante pentru piele
(produse cosmetice), produse cosmetice sub
formă de loțiuni, produse cosmetice sub
formă de pudră, loțiuni de corp hidratante
(produse cosmetice), creme hidratante pentru
piele (produse cosmetice), produse cosmetice
sub formă de creme, produse cosmetice și
produse de toaletă nemedicinale, produse
cosmetice pentru ameliorarea calității pielii,
produse exfoliante pentru față, demachiante
pentru ochi, demachiant pentru catifelarea pielii
(produs cosmetic), serumuri de înfrumusețare,
produse cosmetice pentru sprâncene, produse
cosmetice sub formă de mască facială, produse
cosmetice sub formă de toner, deodorante și
antiperspirante, balsamuri pentru păr, creme
de păr, măști pentru îngrijirea părului, produse
cosmetice pentru puncte negre, apă micelară,
pastă de dinți nemedicinală, ulei pentru păr,
creme pentru vergeturi, loțiuni pentru reducerea
celulitei, cremă cosmetica pentru mâini, creme
nemedicinale pentru picioare.

───────
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(210) M 2022 00959
(151) 09/02/2022
(732) PALO SANTO ROMANIA S.R.L.,

STR. MAGUREI NR. 11, BL. F7,
SCARA C, ET. 4, AP. 17, JUDETUL
SUCEAVA, SUCEAVA, SUCEAVA,
ROMANIA

(540)

Palo Santo

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.16

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

35. Servicii de vânzare online referitoare la
bijuterii, servicii de vânzare online referitoare la
produse cosmetice, servicii de vânzare online
referitoare la produse de aromaterapie, servicii
de vânzare online referitoare la odorizante
de casă, servicii de vânzare online referitoare
la odorizante pentru autovehicule, servicii de
vânzare online referitoare la uleiuri esențiale
și extracte aromatice, servicii de vânzare
online referitoare la bile efervescente de
baie, servicii de vânzare online referitoare la
preparate pentru curățarea și îngrijirea corpului,
servicii de vânzare online referitoare la articole
și echipamente sportive, servicii de vânzare
online referitoare la ustensile cosmetice, pentru
igienă și pentru îngrijirea frumuseții, servicii
de vânzare online referitoare la tapiserii de
perete, servicii de vânzare online referitoare
la statuete, figurine, lucrări de artă, ornamante
și decorațiuni, servicii de vânzare cu ridicata
referitoare la bijuterii, servicii de vânzare cu
ridicata referitoare la produse cosmetice, servicii
de vânzare cu ridicata referitoare la produse
de aromaterapie, servicii de vânzare cu ridicata
referitoare la odorizante de casă, servicii de
vânzare cu ridicata referitoare la odorizante
pentru autovehicule, servicii de vânzare cu

ridicata referitoare la uleiuri esențiale și extracte
aromatice, servicii de vânzare cu ridicata
referitoare la bile efervescente de baie, servicii
de vânzare cu ridicata referitoare la preparate
pentru curățarea și îngrijirea corpului, servicii
de vânzare cu ridicata referitoare la articole și
echipamente sportive, servicii de vânzare cu
ridicata referitoare la ustensile cosmetice, pentru
igienă și pentru îngrijirea frumuseții, servicii de
vânzare cu ridicata referitoare la tapiserii de
perete, servicii de vânzare cu ridicata referitoare
la statuete, figurine, lucrări de artă, ornamante
și decorațiuni, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la bijuterii, servicii de vânzare cu
amănuntul referitoare la produse cosmetice,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare la
produse de aromaterapie, servicii de vânzare
cu amănuntul referitoare la odorizante de casă,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare
la odorizante pentru autovehicule, servicii de
vânzare cu amănuntul referitoare la uleiuri
esențiale și extracte aromatice, servicii de
vânzare cu amănuntul referitoare la bile
efervescente de baie, servicii de vânzare
cu amănuntul referitoare la preparate pentru
curățarea și îngrijirea corpului, servicii de
vânzare cu amănuntul referitoare la articole și
echipamente sportive, servicii de vânzare cu
amănuntul referitoare la ustensile cosmetice,
pentru igienă și pentru îngrijirea frumuseții,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare
la tapiserii de perete, servicii de vânzare cu
amănuntul referitoare la statuete, figurine, lucrări
de artă, ornamente și decorațiuni.

───────
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RULMENTULUI, NR.7, BL.51A,
SC.A, ET.1, AP.4, JUDETUL
SUCEAVA, SUCEAVA, SUCEAVA,
ROMANIA

(540)

No hair STATION

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 26.04.03; 26.11.09

clase:
44. Servicii de tratamente cosmetice pentru
corp, față și par, servicii de consultanță în
domeniul estetic, servicii de epilare, servicii de
consultanță cu privire la epilarea cosmetică.

───────

(210) M 2022 00961
(151) 09/02/2022
(732) RIN HOSPITALITY COMPANY ,

STR. TRAIAN NR.55, CAM.010,
SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

INGRID'S CAFFE
(531) Clasificare Viena:

27.05.01; 26.01.04; 11.03.04; 29.01.07

43. Servicii de furnizare de alimente și băuturi,
servicii de lounge, servicii de cafenea, servicii
de cantină și de bufet, servicii de catering și
de produse alimentare și băuturi, servicii de
restaurant cu și fără autoservire, servicii de bufet
pentru gustări (snak-bar), servicii de bistro.

(210) M 2022 00960
(151) 09/02/2022
(732) NO HAIR STATION SRL, STR.

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

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

clase:
29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte de carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi gătite, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt și alte
produse lactate, uleiuri şi grăsimi alimentare.
30. Cafea, ceai, cacao și cafea artificială, orez,
paste și tăiței, tapioca și sago, făină și preparate
din cereale, pâine, produse de patiserie și
cofetărie, ciocolată, înghețată, sorbeturi și alte
produse sub formă de înghețată, comestibilie,
zahăr, miere, malasa, drojdie, praf de copt, sare,
condimente, mirodenii, ierburi conservate, oțet,
sosuri și alte condimente, gheață.
32. Bere, băuturi non-alcoolice, ape minerale și
gazoase, băuturi din fructe și sucuri de fructe,
siropuri și alte preparate non-alcoolice pentru
fabricarea băuturilor.
33. Băuturi alcoolice cu excepția berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor.

───────
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(210) M 2022 00962
(151) 09/02/2022
(732) THEODOR MOISACHI, STR.

AVRAM IANCU, NR. 62, JUDETUL
BRASOV, SĂCELE, BRAȘOV,
ROMANIA

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

(540)

DICTATOR

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

25. Îmbrăcăminte, tricoturi (îmbrăcăminte),
șorțuri (îmbrăcăminte), jerseuri (îmbrăcăminte),
jachete (îmbrăcăminte), fulare (îmbrăcăminte),
combinezoare (îmbrăcăminte), articole de
îmbrăcăminte, îmbrăcăminte pentru bărbați,
femei și copii, articole care servesc la acoperirea
capulu, hanorace, hanorace sport, hanorace cu
glugă, tricouri, tricouri cu mânecă scurtă, șosete,
pantaloni sport, maiouri sportive, costume
sportive pentru jogging, bluze, pantaloni,
bandane, sepci cu cozoroc, șepci (articole de
îmbrăcăminte), șepci și căciuli pentru sport,
fesuri, căciuli, tricouri sportive fără mâneci,
confecții (articole de îmbracaminte).
28. Skateboarduri, skateboarduri (echipament
recreativ), genți pentru skateboard-uri,
genunchiere pentru skateboard (articole
sportive), role pentru plăci de skateboard,
rotile pentru plăci de skateboard, protecții
pentru brațe pentru skateboard, axe de
plăci de skateboard, genunchiere de uz
sportiv pentru skateboard, protecții pentru
cot folosite la skateboard, protecții de coate
pentru skateboard (articole sportive), protecții
pentru coate pentru practicarea skateboard-ului,
manșete de protecție pentru încheietura mâinii
pentru skateboard, articole și echipament de
sport.
41. Organizare de competiții, organizarea de
competiții sportive, organizare de competiții
recreative, organizarea de competiții sportive,
administrare (organizare) de competiții,
organizare de competiții pentru divertisment,

organizare și coordonare de competiții,
organizare de competiții și evenimente sportive,
organizare de activități sportive sau competiții,
organizare de evenimente și competiții sportive,
organizare și coordonare de competiții sportive,
organizare de competiții sub formă de
curse, organizare, planificare și coordonare de
competiții sportive, servicii sportive, activități
sportive, antrenamente sportive (instruire),
furnizarea instalațiilor sportive, organizarea
turneelor sportive, producție de evenimente
sportive, furnizare de instalații pentru turnee
sportiv, organizare și coordonare de evenimente
sportive, servicii de antrenament pentru activități
sportive, producție de evenimente sportive
pentru televiziune, organizare de evenimente
și concursuri sportive, furnizare de cursuri
de pregătire în activități sportive, servicii
de divertisment sub forma de evenimente
sportive, antrenament (instruire), organizare de
antrenamente de sport, cursuri, antrenament și
instruire în domeniul sportului, management de
evenimente pentru cluburi sportive, organizare
de evenimente sportive și de competiții sportive,
organizare de activități sportive și competiții
sportive.

───────

(210) M 2022 00963
(151) 09/02/2022
(732) ANDREEA-LARISA BLIDARIU,

STR. DETASAMENTUL PAULIS,
NR. 10, JUDETUL ARAD, LIPOVA,
ARAD, ROMANIA

(740) RATZA SI RATZA SRL, BD. A. I. CUZA
NR.52-54, SECTOR 1, BUCURESTI,
011056, ROMANIA

(540)

Larisa Profa de Modeling
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(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 02.03.16

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

16. Cărți.
35. Servicii de agenții de modele, servicii
de impresariat pentru modele, managementul
activităților de impresariat.
41. Educație, instruire, organizarea și
promovarea de cursuri de modeling în special
în rândul copiilor și adolescenților, servicii ale
agențiilor de modele pentru artiști, impresariat
artistic pentru artiști, publicarea de cărți,
publicarea de texte, altele decât cele publicitare.

───────

(210) M 2022 00964
(151) 09/02/2022
(732) SC ELSIMA CONF SRL, STR.

BRAILEI NR.104, JUDETUL
VRANCEA, FOCSANI, VRANCEA,
ROMANIA

(540)

LES FILLES en famille LF

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

18. Piele şi imitaţii de piele, piei de animale
și piei brute, bagaje și genți de transport,
umbrele de ploaie și de soare, bastoane, bice,
harnașament și articole de selarie, zgărzi, lese și
îmbrăcăminte de animale.
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
articole pentru acoperirea capului.

27. Covoare, carpete, preşuri (covorașe) și
protecții pentru pardoseli, linoleumuri și
alte materiale pentru acoperirea pardoselilor
existente, carpete agățate pe pereți, nu din
materiale textile.

───────

(210) M 2022 00965
(151) 09/02/2022
(732) SC TOTAL ABROLL SRL, STR.

PRINCIPALA RAUL ALB, POIANA,
JUDETUL VALCEA, PERISANI,
VALCEA, ROMANIA

(540)

Taramul De Vis
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
43. Servicii de cazare temporară.

───────

(210) M 2022 00966
(151) 09/02/2022
(732) ALEXANDRU BOGDAN ALMASI,

BD IULIU MANIU NR. 55, BL. 17
SC. F ET. 5 AP. 233, SECTOR 6,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

ASSETTO
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare.
36. Servicii de asigurare, servicii financiare,
monetare și bancare, servicii imobiliare, servicii
de depunere în casete valorice, furnizarea de
cartele preplătite și jetoane de valoare, asigurări,
colectarea de fonduri și sponsorizare, strângere
de fonduri și sponsorizare financiară, servicii de
evaluare.
42. Servicii it, servicii de proiectare, servicii
în domeniul științei și tehnologiei, testare,
autentificare și controlul calității.

───────
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(210) M 2022 00967
(151) 14/02/2022
(732) FEDERATIA ROMANA DE

SNOOKER, INTRAREA
GRINARULUI, NR.8, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Romanian Snooker Federation

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 27.05.19; 26.01.06; 26.03.01;
21.03.01; 29.01.01; 29.01.02; 29.01.03;
29.01.04; 29.01.07

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

41. Academii, educatie, antrenare, instruire,
organizare si sustinerea colocviilor, conferintelor,
efectuarea antrenamentelor si concursurilor de
snooker, organizarea de competitii sportive la
snooker, organizarea campionatului national de
snooker si a turneelor international, servicii
de instruire pentru antrenori, arbitrii, sportivi,
prezentarea prestatiilor live, meciuri oficiale sau
demonstrative, publicarea de carti, reviste, texte
pentru snooker, furnizarea facilitatilor sportive
in snooker, predare/servicii educationale/servicii
de instruire, organizarea si desfasurarea de
evenimente sportive.

───────

(210) M 2022 00968
(151) 09/02/2022
(732) ALEXANDRU BOGDAN ALMASI,

BD. IULIU MANIU, NR. 55, BL. 17,
SC. F, ET. 5, AP. 233, SECTOR 6,
BUCURESTI, ROMANIA

(740) ISTOCESCU & VINTILA SOCIETATE
CIVILA DE AVOCATI, BD. GENERAL
GHEORGHE MAGHERU NR. 32-36,
SC C ET. 2 AP. 9, BUCURESTI
SECTOR 1, ROMANIA

(540)

ASSETO
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare.
36. Furnizarea de cartele preplătite și jetoane
de valoare, servicii de asigurare, servicii de
depunere în casete valorice, servicii financiare,
monetare și bancare, servicii imobiliare,
strângere de fonduri și sponsorizare financiară,
asigurări, colectarea de fonduri și sponsorizare,
servicii de evaluare.
42. Servicii it, servicii de proiectare, servicii
în domeniul științei și tehnologiei, testare,
autentificare și controlul calității.

───────

(210) M 2022 00969
(151) 09/02/2022
(732) CĂTĂLIN GRECU, STR. INSULA

VERDE, NR. 50, JUDEȚ IAȘI,
VALEA LUPULUI, IAȘI, ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA - APIA SRL, STR.
ROMANCIERILOR, NR. 5, BL. C 14,
SC. B, ET. 1, AP. 41, SECTOR 6,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

BASM DE VORONEŢ
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

(591) Culori revendicate: rosu, galben, verde,
maro, albastru, roz, negru
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43. Servicii de furnizare de alimente si bauturi,
cazare temporara.

───────

(210) M 2022 00971
(151) 09/02/2022
(732) CRILEGO CAPITAL SRL, STR.

AVRIG, NR. 41, BL. 460, SC. 1,
AP. 22, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) LUPSA SI ASOCIATII SRL, CALEA
13 SEPTEMBRIE, NR. 90, ETAJ 1,
BIROU 1.02, CAM. 2, SECTOR 5,
BUCUREȘTI, 050726, ROMANIA

(540)

MUSA ELECTRONICS

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 26.03.04; 26.03.06; 29.01.02;
29.01.06; 29.01.08

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

9. Dispozitive pentru tehnologia informației,
audio-vizuale, multimedia și fotografice,
dispozitive audio-vizuale și fotografice,
încărcătoare fără fir, încărcătoare usb adaptate
pentru priza brichetei auto, încărcătoare usb,
încărcătoare rapide pentru dispozitive mobile,
cabluri coaxiale, cabluri adaptoare pentru
căști, cabluri usb, brățări inteligente, ceasuri
inteligente, difuzoare inteligente, telefoane
inteligente sub formă de ceas de mână,
căști audio pentru aparate de transmitere
a sunetelor, căști audio, aparatură audio,

echipament audio purtabil, încărcătoare pentru
telefoane inteligente, cabluri audio.

───────

(210) M 2022 00972
(151) 09/02/2022
(732) NICOLAE CIRSTEA, STR. SG.

STAN MIHAI, NR. 16, SECTOR 5,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) NOMENIUS SRL, STR. ALEKSANDR
SERGHEEVICI PUSKIN, NR. 8,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

VINUM NOSTRUM

(531) Clasificare Viena:
27.05.04; 27.05.17; 11.01.14; 26.11.13

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

33. Băuturi alcoolice (cu excepția berii), esențe
si extracte alcoolice altele decat uleiurile
esentiale, cidru, preparate alcoolice pentru
fabricarea băuturilor, preparate pentru fabricarea
băuturilor alcoolice, extracte din fructe cu
alcool, cocteiluri alcoolice, băuturi alcoolice pre-
amestecate, lichioruri, băuturi aperitiv alcoolice,
vin, băuturi alcoolice distilate pe bază de cereale,
băuturi alcoolice pe bază de trestie de zahăr,
băuturi alcoolice carbonatate, cu excepția berii,
băutură alcoolică sangria pe bază de vin și fructe,
băutură alcoolică pe bază de vin și fructe, băuturi
pe bază de vin, băuturi spirtoase, cocteiluri
preparate pe bază de vin, punci de vin, punciuri
cu alcool, vin de fructe, vin de struguri, vin alb,
vin roșu, vin fiert, vinuri spumante, vinuri cu
denumire de origine protejată, vinuri cu indicație
geografică protejată, vinuri de masă, vinuri dulci,
vinuri îmbogățite, vinuri roze, băuturi alcoolice pe
bază de cafea, băuturi alcoolice pe bază de ceai,
băuturi care conțin vin (șprițuri), băuturi alcoolice
de tip bitter.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, servicii de comenzi online,

(591) Culori revendicate: alb, galben deschis,
negru
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pregătire de publicații publicitare, servicii de
publicitate și de marketing furnizate prin bloguri,
administrarea afacerilor în sistem de franciză,
administrarea afacerilor magazinelor de comerț
cu amănuntul sau cu ridicata, prezentare
de produse în scop publicitar, organizarea
și desfășurarea de prezentări de produse,
realizare de târguri și expoziții virtuale online
cu scop comercial sau publicitar, furnizarea
de servicii online de comparare de prețuri,
furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, organizare de
evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu băuturi alcoolice, servicii de
vânzare cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu preparate utilizate la fabricarea băuturilor
alcoolice, servicii de vânzare cu amănuntul prin
rețele informatice mondiale în legătură cu băuturi
alcoolice (cu excepția berii), servicii de vânzare
cu amănuntul prin corespondență în legătură
cu băuturi alcoolice, servicii de vânzare cu
amănuntul și cu ridicata în legătură cu cidru,
esențe alcoolice, extracte alcoolice, extracte
din fructe cu alcool, cocteiluri, băuturi alcoolice
pre-amestecate, lichioruri, băuturi aperitiv, vin,
băuturi alcoolice distilate pe bază de cereale,
băuturi alcoolice pe bază de trestie de zahăr,
băuturi alcoolice carbonatate, cu excepția berii,
băutură sangria, băutură alcoolică pe bază de
vin și fructe, băuturi pe bază de vin, băuturi
spirtoase, cocteiluri preparate pe bază de vin,
punci de vin, punciuri cu alcool, vin de fructe,
vin de struguri, vin alb, vin roșu, vin fiert,
vinuri spumante, vinuri cu denumire de origine
protejată, vinuri cu indicație geografică protejată,
vinuri de masă, vinuri dulci, vinuri îmbogățite,
vinuri roze, băuturi alcoolice pe bază de cafea,
băuturi alcoolice pe bază de ceai, băuturi care
conțin vin (șprițuri), băuturi alcoolice de tip bitter.
41. Servicii de rezervare de bilete în domeniul
educației, divertismentului și sportului, servicii
educative, de divertisment și sportive, servicii
de editare, întocmire de rapoarte și redactare
de texte altele decat cele publicitare, traducere
și interpretare, educație, divertisment și
sport, coordonare, pregătire şi organizare de
evenimente de divertisment, culturale şi artistice,
producţie audio, video, multimedia şi fotografie,
servicii educative și de instruire, educație,
divertisment și sport, organizare de evenimente
recreative, organizare de evenimente de
divertisment și evenimente culturale, organizare
de evenimente automobilistice cu scop educativ,
cultural sau de divertisment, organizarea
de evenimente sportive, producție de

evenimente sportive, organizare de evenimente
educative, coordonare de evenimente educative,
coordonare de evenimente culturale, organizare
de evenimente în scopuri culturale, organizarea
de evenimente culturale și artistice, organizare
de evenimente și competiții sportive, organizare
de evenimente și concursuri sportive,
organizare și coordonare de evenimente
educaționale, organizare și coordonare de
evenimente sportive, organizare și coordonare
de evenimente de divertisment, servicii de
rezervare și servicii de agenții de bilete
pentru evenimente, evenimente de degustări
de vinuri în scopuri educative, organizare și
coordonare de evenimente de divertisment în
direct, servicii de rezervare de bilete și locuri la
evenimente culturale, organizarea și conducerea
de simpozioane, organizare de conferințe,
servicii de cluburi (discoteci), servicii de maestru
de ceremonii, desfășurare de ceremonii în
scopuri de divertisment, publicare multimedia.,
organizare de excursii pentru divertisment,
furnizarea de cursuri de pregătire în industria
turismului, rezervare de locuri pentru spectacole,
rezervare de bilete la concerte, servicii de
rezervare la teatru, rezervarea de săli de
divertisment, publicare de recenzii, publicare de
recenzii online în domeniul divertismentului.
43. Asigurarea de hrană și băuturi, servicii
de informare, de consiliere și de rezervare
în legătură cu cazarea temporară, servicii
de informare, de consiliere și de rezervare
în legătură cu furnizarea de alimente și
băuturi, închiriere de mobilier, lenjerie de
masă, servicii de masă, și echipamente pentru
servirea de mâncare și băutură, furnizare de
cazare temporară, servicii de cazare temporară,
furnizare de spații special amenajate pentru
banchete și evenimente sociale pentru ocazii
speciale, pensiuni pentru animale, servicii de
informare, de consiliere și de rezervare în
legătură cu cazarea temporară, servicii de
informare, de consiliere și de rezervare în
legătură cu furnizarea de alimente și băuturi,
închiriere de mobilier, lenjerie de masă, servicii
de masă, și echipamente pentru servirea
de mâncare și băutură, furnizare de cazare
temporară, servicii de cazare temporară, servicii
furnizate de baruri, servicii furnizate de fast-
fooduri, furnizare de alimente și băuturi în
restaurante și baruri, prepararea mâncării,
servicii de prepararea alimentelor, restaurante
cu autoservire, servicii furnizate de pizzerii,
pregătirea mâncărurilor și a băuturilor, furnizare
de alimente și băuturi în gogoșării, furnizare
de alimente și băuturi în bistrouri, furnizare de
locuri de cazare pentru recepții, servicii furnizate
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de localuri tip snack-bar, servicii contractuale
de alimentație, servicii de degustare de vinuri
(furnizare de băuturi), servicii ale barurilor,
servicii de bar cu servire de vin, servicii furnizate
de bodegi de vinuri, restaurante (servirea mesei),
servicii de preparare a alimentelor, servicii
pentru furnizarea de alimente, servire de băuturi
alcoolice, servicii pentru furnizarea de băuturi,
servicii pentru prepararea mâncărurilor și a
băuturilor, servicii de restaurant și bar, servicii
furnizate de snack-baruri, servire de alimente și
băuturi, furnizarea de spații pentru evenimente
și de spații pentru birouri provizorii și pentru
reuniuni, hoteluri, hosteluri, pensiuni, cazare
turistică și de vacanță, furnizare de găzduire
temporară în locuințe, închiriere de camere
(cazare temporară), organizare și furnizare de
cazare temporară, furnizarea de spații pentru
festivități și spații temporare de birouri și
reuniuni, servicii de catering, servicii de catering
mobil, servicii de catering hotelier, închiriere de
echipament de catering.

───────

(210) M 2022 00973
(151) 09/02/2022
(732) FUNKY BUSINESS

MANAGEMENT SRL, ALEEEA
MOZAICULUI, NR.6, BL.B9, SC.B,
AP.67, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
ROMANIA
TWISER CONCEPT SRL,
STR.SOLDAT SAVU MARIN,NR.18,
SECTOR 2, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

..ST.ART..

───────

(531) Clasificare Viena:
27.05.24; 26.03.11

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

41. Servicii care constau în toate formele de
educație sau instruire: servicii al căror scop
este divertismentul, amuzamentul sau recreația
persoanelor, precum și prezentarea operelor
de artă vizuale sau literare, publicului în scop
cultural sau educațional, organizarea expozițiilor
în scop cultural sau educațional, servicii
culturale, educaționale sau de divertisment,
servicii de divertisment, furnizarea de informații
în domeniul cultural sau de divertisment,
organizarea și susținerea de spectacole,
organizarea de evenimente, în scop cultural sau
educațional, organizarea de concerte, în scop
cultural sau de divertisment.
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METALURGIEI, NR. 136, SECTOR
4, BUCURESTI, 041837, ROMANIA

(540)

NEGRO 2000

(531) Clasificare Viena:
27.05.02; 27.05.19; 26.01.02; 26.01.03;
29.01.01; 29.01.02; 29.01.04; 29.01.06;
29.01.08

clase:
29. Carne, pește, păsări de curte și vânat,
extracte din came, fructe și legume conservate,
congelate, uscate și gătite, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt și alte
produse lactate, uleiuri și grăsimi alimentare,
pastă de ardei conservată, albumină pentru uz
culinar, lapte de albumină/proteine din lapte,

alginați pentru uz culinar, lapte de migdale pentru
uz culinar, lapte de migdale, băuturi pe bază de
lapte de migdale, migdale, măcinate, aloe vera
preparată pentru consum uman, anșoa, nu viu,
măduvă de animale alimentară, piure de mere,
aranjamente din fructe procesate, anghinare,
conservată, pastă de pătlăgele vinete/pastă
de vinete, bacon (slănină), fasole, conservată,
fructe de pădure, conservate, cuiburi de păsări
comestibile, caltaboș cu sânge/câmați cu sânge,
ulei de oase, comestibil, preparate pentru
fabricarea bulionului, fiertură/bulion, concentrate
de fiertură/concentrate de bulion, bulgogi, unt,
cremă de unt, nuci giasate, caviar, mezeluri,
brânză, scoici, nu vii, unt de cacao alimentar, unt
de nucă de cocos, nucă de cocos, deshidratată,
grăsime din nuca de cocos, ulei de nucă de
cocos alimentar, lapte de nucă de cocos, lapte
de nucă de cocos pentru uz culinar, băuturi pe
bază de lapte de nucă de cocos, computuri,
lapte condensat, crenvurști prăjiți în aluat pe băț
(corn dogs), chiftele din brânză de vaci, compot
de merișoare, raci, nu vii, smântână (produse
lactate), crochete, crustacee, nu vii, fructe
cristalizate/fructe glazurate, lapte bătut, curmale,
ouă, larve de furnici comestibile, pregătite,
ulei de măsline extravirgin alimentar, falafel,
amestecuri cu conținut de grăsimi pentru feliile
de pâine, grăsimi comestibile, substanțe grase
pentru fabricarea grăsimilor comestibile, fileuri
de pește, pește, nu viu, pește, conservat, pește,
la conservă, hrană pentru pești pentru consum
uman, spumă de pește, icre de pește, preparate,
produse alimentare pe bază de pește, nuci
condimentate, came uscată prin înghețare/carne
liofilizată, legume uscate prin înghețare/legume
liofilizate, fructe, conservate, fructe, înăbușite,
jeleuri de fructe, pulpă de fructe, salate de
fructe, coajă de fructe, chipsuri din fructe, fructe
conservate în alcool, gustări pe bază de fructe,
fructe congelate, fructe, la conservă, vânat, nu
viu, usturoi conservat, gelatină, castraveciori,
gem de ghimbir, guacamole, șuncă, alune,
preparate, heringi, nu vii, crevurști pentru hotdog,
humus, insecte comestibile, nu vii, gelatină
alimentară, gemuri, jeleuri alimentare, chefir,
kimchi, klipfish (cod sărat și uscat), lapte de
iapă fermentat/cumâs, untură, alge de mare,
conservate, lecitină pentru uz culinar, suc de
lămâie pentru uz culinar, linte, conservată, ulei
alimentar din semințe de in, pate de ficat/pastă
de ficat, ficat, homari, nu vii, cipsuri de cartofi
cu continut scazut de grasimi, ulei de porumb
alimentar, margarina, marmeladă, carne, piftie
din came, extracte din carne, carne, conservată,
came, la conservă, lapte, băuturi din lapte, cu
conținut predominant de lapte, produse din lapte,

(210) M 2022 00974
(151) 09/02/2022
(732) SC NEGRO 2000 SRL, B-DUL

(740) INVENTA AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA 
SRL, BDUL. CORNELIU COPOSU, 
NR. 7,BL.104, SC.2, ET.1, AP.31, 
SECTOR 3,BUCUREŞTI, 030606, 
ROMANIA

(591) Culori revendicate: albastru, rosu,
negru, alb, galben, roz, bleumarin

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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30. Cafea, ceai, cacao și cafea artificială,
orez, paste și tăiței, tapioca și sago, făină

și preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie și produse de cofetărie, ciocolată,
înghețată, sorbeturi și alte produse similare sub
formă de înghețată, comestibile, zahăr, miere,
melasă: drojdie, praf de copt, sare, condimente,
mirodenii, ierburi conservate, oțet, sosuri și
alte condimente, gheață (apă înghețată),
sirop de agave (îndulcitor natural), ienibahar,
pastă de migdale, produse de cofetărie cu
migdale, anason, sos de mere (condiment),
preparate aromatice alimentare, cafea artificială,
praf de copt, sodă alimentară(bicarbonat de
sodiu pentru gătit)/bicarbonat de sodiu pentru
gătit (sodă alimentară), baozi, făină de orz,
mix pentru clătite sărate, făină de fasole,
oțet din bere, bibimbap (orez amestecat cu
legume și came de vită), agenți de legare
pentru înghețată, biscuiți/fursecuri, pâine, chifle
de pâine, pâine firimituri (pesmet), hrișcă,
procesată, făină de hrișcă, bulgur, chifle dulci,
burritos, pudră de tort, cocă de tort/aluat
de tort, glazură de tort(glazurare), torturi/
prăjituri, zahăr candel cristalizat, bomboane de
decor pentru torturi, capere, caramele(dulciuri)/
caramele (bomboane), sare cu țelină, preparate
din cereale, batoane de cereale, gustări
pe bază de cereale, băuturi pe bază de
mușețel, sandvișuri cu brânză (sandvișuri),
gumă de mestecat, gumă de mestecat pentru
împrospătarea respirației, cicoare (substituent
pentru cafea), chipsuri(produse din cereale),
ciocolată, băuturi din ciocolată cu lapte, spume
de ciocolată, decorațiuni din ciocolată pentru
torturi, paste de ciocolată cu nuci de întins
pe pâine, băuturi pe bază de ciocolată, paste
de întins pe pâine pe bază de ciocolată, nuci
învelite în ciocolată, chow-chow (condiment),
chutney (condiment), scorțișoară (mirodenie),
cuișoare (mirodenii), cacao, băuturi din cacao
cu lapte, băuturi pe bază de cacao, arome de
cafea, cafea, băuturi din cafea cu lapte, băuturi
pe bază de cafea, condimente, produse de
cofetărie pentru decorarea pomilor de crăciun,
produse de cofetărie/produse de cofetărie cu
zahăr, sare pentru gătit, fulgi de porumb, făină
de porumb/făină nerafinată de porumb, porumb,
macinat, porumb, copt, cuscus, biscuiti sarati
si uscati (crackers), sos merisoare(condiment),
crema de tartru de uz culinar, crutoane, orz
măcinat, ovăz măcinat, curry(mirodenie), crema
din ouă și lapte, spume pentru desert(produse
de cofetărie), aluat, sosuri pentru salată, dulce
de leche (dulceață de lapte), esențe pentru
produsele alimentare, cu excepția esențelor
eterice și a uleiurilor esențiale, fermenți pentru
paste, arome, altele decât uleiurile esențiale,
pentru torturi/prăjituri, arome, altele decât

băutură din lapte și fructe (milkshake), fermenți
din lapte pentru uz culinar, substituenți de lapte,
ciuperci, conservate, midii, nu vii, lichior de ouă
non-alcoolic, paste de întins pe pâine pe bază
de nuci, nuci, preparate, lapte de ovăz, uleiuri
alimentare, ulei de măsline alimentar, măsline,
conservate, inele de ceapă, ceapă, conservată,
stridii, nu vii, ulei din sâmburi de palmier
alimentar, ulei de palmier alimentar, unt de
arahide, lapte de arahide pentru uz culinar, lapte
de arahide, băuturi pe bază de lapte de arahide,
arahide, preparate, mazăre, conservată, pectină
pentru uz culinar, murături, polen preparat
ca produs alimentar, porc, chipsuri de cartofi,
chiftele din cartofi, fulgi de cartofi, găluște pe
bază de cartofi, păsări de curte, nu vii, pudră
de ouă, lapte praf, creveți, nu vii, pastă de
fructe presate, lapte acru, stafide, ulei de rapiță
alimentar, cheag, lapte de orez, lapte de orez
pentru uz culinar, lapte fermentat gătit, somon,
nu viu, cărnuri sărate, pește sărat, sardine,
nu vii, varză murată, învelișuri pentru cârnați,
naturale sau artificiale, cârnați, cârnați în aluat,
castraveți de mare, nu vii, extracte din alge
de mare alimentare, semințe, preparate, ulei
de susan alimentar, moluște, nu vii, creveți,
nu vii, viermi de mătase în stadiu de crisalidă
pentru consum uman, smetana, ouă de melci
pentru consum, preparate pentru supă, supe,
boabe de soia, conservate, alimentare, lapte
de soia, ulei alimentar din boabe de soia,
pateuri/turtite din soia, languste, nu vii, seu
alimentar, ulei alimentar de floarea soarelui,
semințe de floarea soarelui, preparate, porumb
dulce, procesat, tahini, tofu: pateuri/turtite din
tofu, piure de tomate, suc de tomate pentru gătit,
pastă de tomate, burtă, trufe, conservate, ton,
nu viu, preparate pentru supa vegetală, sucuri
vegetale pentru gătit, salate vegetale, spume
vegetale, pastă vegetală de dovlecel, cremă pe
bază de legume, legume, conservate, legume,
gătite, legume, uscate, legume, la conservă,
zer, frișca, albuș de ou, yakitori, iaurt, gălbenuș
de ou, piele de tofu, tempeh, satay, legume,
procesate, fructe, procesate, ratatouille, duck
confits, andouillettes, budincă albă, choucroute
garnie, hash browns, omletă, rulouri de varză
umplute  cu  came, concentrat  pe  bază  de 
legume  pentru  gătit, concentrat  pe  bază  de 
fructe pentru gătit, cremetartinabile pe bază de 
legume,  agar-agar  pentru scop  culinar, 
moluște,  nu vii,  brânză quark, brânză cottage, 
băuturi  pe  bază  de  acid  lactic,  flori 
comestibile,  uscate,  ghimbir  glasat,  ghimbir,
conservat, ghimbir murat.
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uleiurile esențiale, pentru băuturi, colțunași
pe bază de făină, flori sau frunze folosite
ca substituenți pentru ceai, fondante (produse
de cofetărie), arome alimentare, altele decât
uleiurile esențiale, feluri de mâncare uscate
prin înghețare, având ca principal ingredient
orezulffeiuri de mâncare liofilizate, având ca
principal ingredient orezul, feluri de mâncare
uscate prin înghețare, având ca principal
ingredient pastele/feluri de mâncare liofilizate,
având ca principal ingredient pastele, jeleuri
de fructe (produse de cofetărie), coulis de
fructe (sosuri), ierburi de grădină, conservate
(asezonate), orez preparat învelit în alge marine,
ghimbir pudră, turtă dulce, glucoza pentru uz
culinar, gluten preparat ca produs alimentar,
aditivi pe bază de gluten pentru uz culinar, golden
syrup (sirop auriu), șroturi pentru consum uman,
halva, glazură pentru șuncă, batoane de cereale
bogate în proteine, hominy(boabe de porumb
uscate și tratate), făină din boabe de porumb
uscate și tratate (hominy), miere, sandvișuri
de hotdog, orz decorticat, ovăz decorticat,
înghețată, gheață, naturala sau artificială, gheață
pentru băuturile răcoritoare, cuburi de gheață,
ceai cu gheață, gheață comestibilă, infuzii, nu
cele medicinale, orez instant, jiaozi, ketchup
(sos), clătite kimchi, ferment, semințe de
inpentru uz culinar (asezonate), lemn dulce
(produse de cofetărie), lipii pe bază de
cartofi, dropsuri(produse de cofetărie)/ pastile
(produse de cofetărie), macaroane, macarons,
biscuiți cu malț, extract de malț alimentar,
malț pentru consum uman, maltoză, marinate,
marțipan, maioneză, făină nerafinată/făină ,
plăcinte cu carne, agenți de frăgezite a cărnii,
pentru uz casnic, sosuri pentru carne, usturoi
mărunțit(condiment), mentă pentru produse
de cofetărie, mentă pentru împrospătarea
respirației, glazură oglindă, melasă alimentară,
mușii, făină de muștar, muștar, îndulcitori
naturali, mâncăruri preparate pe bază de tăiței,
noodles, faini de nud, nucșoară, făină de ovăz,
alimente pe bază de ovăz, terci de ovăz, clătite
sărate, onigiri, zahăr de palmier, clătite, hârtie
comestibilă, paste, sos pentru paste, produse de
cofetărie din fructe, produse de patiserie, aluat
de patiserie, pâtes en croute (plăcinte),
produse de cofetărie cu arahide, pelmenî,
piper, bomboane mentolate, boia (asezonare),
pesto, biscuiți petit-beurre, petits fours, piccalilli,
plăcinte, pizza, floricele de porumb, făină
de cartofi, pudre pentru fabricarea înghețatei,
praline, propolis/dei de albine, budinci, quiche
(tartă), quinoa, procesată, ramen, ravioli, relish
(condiment), orez, prăjituri de orez, budincă
de orez, pastă de orez pentru uz culinar,

hârtie de orez comestibilă, gustări pe bază
de orez, lăptișor de matcă, pesmeți, șofran
(asezonare), sago, sare pentru conservarea
alimentelor, sandvișuri, sosuri (condimente),
agenți de legare pentru cârnați, apă de mare
pentru gătit, produse de asezonare, algă marină
(condiment), semințe procesate folosite pentru
asezonare, gris, biscuiți din orez, semințe de
susan(produse de asezonare), fulgi de gheață
cu fasole roșie îndulcită, șerbeturi (înghețate)/
șerbeturi (înghețate), tăiței soba, pâine fără
gluten, tamarind (condiment), iaksa, profiterol,
comuri, pateuri cu ciocolată, ceai din alge
kelp, cremă de zahăr ars, amestecuri de aluat
nefermentat, napolitane din hârtie comestibilă,
macarons din nucă de cocos, capsule de
cafea, umplute, apă de flori de portocal pentru
scopuri culinare, înghețate pe băț, nuga: harissa
(condiment), pastă de ghimbir (mirodenii), făină
de soia, sos de soia, miso, spaghete, mirodenii,
pachețele de primăvară, semințe de anason
stelat, amidon alimentar, băț de lemn dulce
(produse de cofetărie), preparate pentru întărirea
frișcăi, zahăr, sushi, dulciuri, tabbouleh (salată
libaneză), tacos, tapioca, făină de tapioca, tarte,
ceai, băuturi pe bază de ceai, agenți de îngroșare
pentru gătirea alimentelor, sos de roșii, tortillas,
turmeric, tăiței udon, pâine nedospită, cafea
neprăjită, arome de vanilie pentru uz culinar,
vanilină (substituent pentru vanilie), preparate
vegetale folosite ca substituenți pentru cafea,
vermicelli, oțet, vafe belgiene, făină de grâu,
germeni de grâu pentru consum uman, drojdie,
iaurt înghețat (produse de cofetărie înghețate),
băuturi pe bază de ceai cu lapte.
35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
strângerea ia un loc, în folosul terților, a unei
game variate de bunuri din clasele 29 și 30,
cu excepția transportului acestora, permițând
dienților    să   vadă   și  să  cumpere  în mod
convenabil   aceste    bunuri, astfel de servicii
pot  fi  furnizate prin  intermediul  magazinelor 
de  vânzare  cu amănuntul,  al  punctelor  de 
vânzare  cu  ridicata, prin  intermediul 
automatelor  pentru  vanzare  de produse,  al 
cataloagelor  de  comanda  prin  posta sau  prin 
mijloace  electronice,  de  exemplu  prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
tip teleshopping, administrarea programelor de
fidelizare destinate celor care călătoresc cu
avionul, administrarea programelor de fidelizare
a consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziție, asistență administrativă
pentru a răspunde la cererile de ofertă/asistență
administrativă pentru a răspunde la cererile de
propuneri (RFP), publicitate, servicii de agenție
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de import-export, managementul interimar ai
afacerii, facturare, servicii de așezare în pagină
pentru scopuri publicitare, studii de marketing,
servicii de informații privind marketing-ul,
cercetare de marketing, marketing, marketing în
cadrul editării produselor software, servicii de
relații media, servicii de comunicații corporative,
închiriere de echipament de birou în spații
pentru co-working, servicii de lobby comercial,
machetare pentru promoțiile publicitare sau de
vânzări, negocierea și încheierea de tranzacții
comerciale pentru terți, negocierea contractelor
de afaceri pentru terți, servicii de revizuire a
articolelor din ziar, stabilirea abonamentelor la
ziar pentru terți, închiriere de echipamente și
mașini de birou, publicitate online pe o rețea
de calculatoare, furnizarea unei piețe comerciale
online pentru cumpărătorii și vânzătorii de
bunuri și servicii, servicii de comerț online cu
amănuntul pentru muzica digitală descărcabilă,
servicii de comerț online cu amănuntul pentru
tonurile de apel descărcabile, servicii de comerț
online cu amănuntul online pentru filmele și
muzica descărcabilă și preînregistrată, sondaje
de opinie, organizarea de expoziții în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
târguri, organizarea de spectacole de modă
în scopuri promoționale, publicitate exterioară,
managementul administrativ extemalizat pentru
companii, servicii de extemalizare (asistență de
afaceri), publicitate cu plata per click, întocmirea
statelor de plată, consultanță în domeniul
managementului personalului, recrutarea de
personal, servidi de fotocopiere, închirierea
mașinilor de fotocopiere, prezentarea produselor
în mediile de comunicare, în scopuri de
comercializare cu amănuntul, servicii de
comparare a prețurilor, servicii de achiziție
pentru terți (achiziționarea de bunuri și servicii
pentru alte afaceri), promovarea bunurilor și
serviciilor prin sponsorizarea evenimentelor
sportive, testare psihologică în vederea selectării
de personal, relații publice, publicarea de texte
publicitare, inchirierea de material publicitar,
publicitate radio, inregistrarea comunicarilor si
datele scrise, servicii administrative pentru
realocarea afacerilor: furnizarea de clasamente
ale utilizaforflonn scopuri comerciale sau
publicitare, servicii oferite de centrase telefonice,
servicii de comerț cu amănuntul în legătură cu
produse de brutărie, profilarea consumatorilor
în scopuri comerciale sau de marketing,
servicii administrative pentru trimiteri medicale:
servicii de comerț cu amănuntul pentru
preparatele sanitare și veterinare și pentru
proviziile medicate, servicii de comerț cu
amănuntul pentru lucrările de artă furnizate

de publicitate, închirierea spațiului publicitar,
publicitate prin poștă, închirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, producția
de clipuri publicitare, servicii de planificare
a programărilor(funcții de birou), servicii de
reamintire a programărilor (funcții de birou),
licitare, postarea de afișe publicitare, închirierea
panourilor de afișaj (panouri publicitare), ținerea
evidenței contabile/contabilitate, asistență în
managementul afacerilor, întrebări privind
afacerile, auditul afacerilor, consultanță în
organizarea și managementul afacerilor,
consultanță în managementul afacerilor, servicii
specializate privind eficiența afacerilor, evaluări
ale afacerilor, investigații privind afacerile,
consultanță în organizarea afacerilor, cercetări
privind afacerile, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultanță
profesională în afaceri, oferirea de informații
în domeniul afacerilor, managementul afacerilor
hoteliere, managementul afacerilor cu privire
la artiști, managementul afacerilor cu privire
la sportivi, managementul afacerilor cu privire
la furnizorii de servicii independente, servicii
privind managementul proiectelor de afaceri
pentru proiectele de construcții, furnizarea de
informații de afaceri prin intermediul unui
site web, managementul afacerilor cu privire
la programele de rambursare pentru terți,
servicii de intermediere afacerilor cu privire la
cu potrivirea potențialilor investitori privați cu
antreprenorii care au nevoie de finanțare, servicii
de agenție de informații  comerciale,  asistență 
privind managementul comercial sauindustrial,
oferirea  de  informații  comerciale și  consiliere 
pentru  consumatori  în  alegerea bunurilor  și 
serviciilor,  administrare  comercială privind 
licențierea bunurilor și serviciilor
aparținând terților, oferirea de informații de
contact comerciale și de afaceri, servicii de
intermediere comercială, servicii de informații
competitive, compilarea de informații în baze
de date computerizate, compilarea statisticilor,
compilarea indexurilor de informații pentru
scopuri  comerciale  sau  publicitare,
managementul computerizat al fișierelor,
consultanță privind strategiile de comunicare în
relațiile publice, consultanță privind strategiile
de comunicare în publicitate, analiza costurilor,
căutare de date în fișierele calculatorului pentru
terți, demonstrații cu produse, dezvoltarea
de concepte publicitare, publicitate directă
prin poștă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eșantioane, întocmirea extraselor
de cont, prognoze economice, servicii de agenție
de ocupare a forței de muncă, audit financiar,
servicii de registru de cadouri, servicii de agenție
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39. Transport, ambalarea și depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii, transportul
aerian, închirierea de aeronave, închirierea
de motoare de aeronave, transportul cu
ambulanța, transportul cu mașini blindate,
transportul cu barja, închirierea de ambarcațiuni,
transportul cu ambarcațiunile, depozitarea de
ambarcațiuni, rezervarea locurilor de călătorie,
servicii de îmbuteliere, transportul cu autobuzul,
închirierea de mașini, transportul cu mașina,
parcarea de mașini, servicii de folosire în
comun a mașinii, aprovizionarea distribuitoarelor
automate, depozitare de bagaje, organizare de
servicii de transport de pasageri, pentru alte
persoane, prin intermediul unei aplicații online,
pilotarea dronelor civile, aranjarea formalităților
pentru vize și documente de călătorie pentru
persoanele care călătoresc în străinătate,
servicii de folosire în comun a autovehiculelor,
cărăușie, umplerea bancomatelor cu numerar,
servicii de șoferie, colectarea de bunuri
reciclabile (transport), servicii de curierat sau
mărfuri), organizarea de croaziere, livrarea
bunurilor, livrarea ziarelor/ livrarea de ziare,
livrarea bunurilor prin comandă poștală,
distribuirea de energie, închirierea clopotelor
de scufundare, închirierea costumelor de
scufundare, furnizarea de direcții de deplasare

în scopuri de călătorie, închirierea de vitrine de
vin electrice, distribuirea de energie electrică,
însoțirea turiștilor, transportul cu feribotul,
livrarea de flori, francarea corespondenței,
închirierea congelatoarelor, transportul de
mărfuri (transportul maritim de bunuri), servicii de
transportator (expeditor) de mărfuri, servicii de
agenție de transport (expediere (Am, ))/servicii
de agenție de transport, transportul de mărfuri,
închirierea de garaje, împachetarea cadourilor,
operațiuni de încărcare- descărcare, depozitarea
de bunuri, depozitare/înmagazinare, informații
despre depozitare, închirierea containerelor de
depozitare: transportul cu taxiul, remorcare,
închirierea de tractoare, furnizarea de informații
despre trafic, transportul cu tramvaiul, servicii
de transport pentru tururile de vizitare a
obiectivelor turistice, transportul prin conducte,
transport, transportul turiștilor, transportul și
depozitarea deșeurilor/transportul și depozitarea
gunoaielor, servicii de broker de transport,
rezervări de transport, organizarea transportului
pentru deplasările turistice, informații despre
transport, logistica transporturilor, transportul
de mobilier, rezervări de călătorie, salvare
subacvatică, descărcarea încărcăturilor, servicii
de remorcare în cazul avarierii vehiculelor,
închirierea de vehicule, închirierea de portbagaje
cu montare pe capota vehiculului, închirierea de
depozite, alimentarea cu apă, distribuirea apei,
închirierea scaunelor cu rotile, împachetarea
bunurilor.

───────

de galeriile de artă, promovarea vânzărilor
pentru terți, închirierea de standuri de
vânzare, scrierea de scenarii în scopuri
de publicitate, optimizare pe motoarele de
căutare pentru promovarea vânzărilor, servicii de
secretariat, aranjarea vitrinelor pentru magazine,
stenografiere, căutarea de sponsorizări,
stabilirea abonamentelor la serviciile de
telecomunicații, sistematizarea informațiilor în
baze de date computerizate, marketing cu public
țintă: pregătirea documentației fiscale, servicii
de depunere a documentației fiscale, servicii
de telemarketing, preluarea apelurilor telefonice
pentru abonați! indisponibili, producerea de
programe de teleshopping, publicitate prin
televiziune, transcrierea comunicărilor (funcții de
birou), dactilografiere, actualizarea materialelor
de publicitate, actualizarea și menținerea datelor
în bazele de date computerizate, actualizarea și
menținerea informațiilor în registre, închirierea
automatelor pentru vânzarea de produse,
optimizarea traficului site-urilor web, indexare
web pentru scopuri comerciale sau publicitare,
servicii de vânzare cu ridicata pentru preparatele
sanitare, veterinare și farmaceutice și pentru
proviziile medicale, procesarea cuvintelor,
scrierea de texte publicare, scrierea de
curriculum vitae pentru terți/scrierea de CV-uri
pentru terți.
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(210) M 2022 00976
(151) 09/02/2022
(732) NICOLAE CIRSTEA, STR. SG.

STAN MIHAI NR. 16, SECTOR 5,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) NOMENIUS SRL, STR. PICTOR ION
NEGULICI NR. 12-14, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

nostrum Coffee

(531) Clasificare Viena:
05.07.01; 05.03.13; 05.03.14; 27.05.01;
27.05.17

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

30. Cafea, ceaiuri, cacao și înlocuitori ai
acestora, amestecuri de cafea, amestecuri
de ceai, băuturi aromatizate cu ciocolată,
băuturi cu aroma de ciocolată, băuturi din
cafea, înlocuitori de cafea, produse de brutărie,
deserturi preparate (produse de cofetărie),
deserturi preparate (produse de patiserie),
gheață, înghețată, iaurt înghețat și șerbeturi,
boabe de cafea, cafea gata preparată, capsule
de cafea, umplute, cicoare (înlocuitori de cafea),
băuturi carbogazoase (pe bază de cafea, cacao
sau ciocolată).
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, pregătire de publicații publicitare,
servicii de publicitate și de marketing furnizate
prin bloguri, administrarea afacerilor în sistem de
franciză, administrarea afacerilor magazinelor
de comerț cu amănuntul sau cu ridicata,
prezentare de produse în scop publicitar,
organizarea și desfășurarea de prezentări de
produse, servicii de comenzi online, realizare
de târguri și expoziții virtuale online, cu scop
comercial sau publicitar, furnizarea de servicii

online de comparare de prețuri, furnizarea unei
piețe online pentru cumpărătorii și vânzătorii
de bunuri și servicii, organizare de evenimente,
expoziții, târguri și spectacole în scopuri
comerciale, promoționale și publicitare, servicii
de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu băuturi alcoolice, servicii de
vânzare cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu preparate utilizate la fabricarea băuturilor
alcoolice, servicii de vânzare cu amănuntul prin
rețele informatice mondiale în legătură cu băuturi
alcoolice (cu excepția berii), servicii de vânzare
cu amănuntul prin corespondență în legătură
cu băuturi alcoolice, servicii de vânzare cu
amănuntul și cu ridicata în legătură cu cidru,
esențe alcoolice, extracte alcoolice, extracte
din fructe cu alcool, cocteiluri, băuturi alcoolice
pre-amestecate, lichioruri, băuturi aperitiv, vin,
băuturi alcoolice distilate pe bază de cereale,
băuturi alcoolice pe bază de trestie de zahăr,
băuturi alcoolice carbonatate, cu excepția berii,
băutură sangria, băutură alcoolică pe bază de
vin și fructe, băuturi pe bază de vin, băuturi
spirtoase, cocteiluri preparate pe bază de vin,
punci de vin, punciuri cu alcool, vin de fructe,
vin de struguri, vin alb, vin roșu, vin fiert,
vinuri spumante, vinuri cu denumire de origine
protejată, vinuri cu indicație geografică protejată,
vinuri de masă, vinuri dulci, vinuri îmbogățite,
vinuri roze, băuturi alcoolice pe bază de cafea,
băuturi alcoolice pe bază de ceai, băuturi care
conțin vin (șprițuri), băuturi alcoolice de tip bitter,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu cafea, ceaiuri, cacao și băuturi pe
bază de cafea.
41. Coordonare, pregătire şi organizare de
evenimente de divertisment, culturale şi
artistice, producţie audio, video, multimedia şi
fotografie, servicii educative și de instruire,
servicii de editare, întocmire de rapoarte
și redactare de texte, altele decât cele
publicitare, servicii de rezervare de bilete
în domeniul educației, divertismentului și
sportului, servicii educative, de divertisment
și sportive, traducere și interpretare, educație,
divertisment și sport, organizare de evenimente
recreative, organizare de evenimente de
divertisment și evenimente culturale, organizare
de evenimente automobilistice, cu scop cultural,
educativ sau de divertisment, organizarea
de evenimente sportive, producție de
evenimente sportive, organizare de evenimente
educative, coordonare de evenimente educative,
coordonare de evenimente culturale, organizare
de evenimente în scopuri culturale, organizarea
de evenimente culturale și artistice, organizare
de evenimente și competiții sportive, organizare
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de evenimente și concursuri sportive,
organizare și coordonare de evenimente
educaționale, organizare și coordonare de
evenimente sportive, organizare și coordonare
de evenimente de divertisment, servicii de
rezervare și servicii de agenții de bilete
pentru evenimente, evenimente de degustări
de vinuri în scopuri educative, organizare și
coordonare de evenimente de divertisment în
direct, servicii de rezervare de bilete și locuri la
evenimente culturale, organizarea și conducerea
de simpozioane, organizare de conferințe,
servicii de cluburi (discoteci), servicii de maestru
de ceremonii, desfășurare de ceremonii în
scopuri de divertisment, publicare multimedia,
organizare de excursii pentru divertisment,
furnizarea de cursuri de pregătire în industria
turismului, rezervare de locuri pentru spectacole,
rezervare de bilete la concerte, servicii de
rezervare la teatru, rezervarea de săli de
divertisment, publicare de recenzii, publicare
de recenzii online în domeniul divertismentului,
organizare de petreceri.
43. Furnizare de spații special amenajate pentru
banchete și evenimente sociale pentru ocazii
speciale, asigurarea de hrană și băuturi, cazare
temporară, pensiuni pentru animale, servicii
de informare, de consiliere și de rezervare
în legătură cu cazarea temporară, servicii
de informare, de consiliere și de rezervare
în legătură cu furnizarea de alimente și
băuturi, închiriere de mobilier, lenjerie de
masă, servicii de masă, și echipamente pentru
servirea de mâncare și băutură, furnizare
de cazare temporară, servicii de cazare
temporară, servicii furnizate de baruri, servicii
furnizate de fast-fooduri, furnizare de alimente
și băuturi în restaurante și baruri, prepararea
mâncării, prepararea alimentelor, servicii de
restaurante cu autoservire, servicii furnizate de
pizzerii, pregătirea mâncărurilor și a băuturilor,
furnizare de alimente și băuturi în gogoșării,
furnizare de alimente și băuturi în bistrouri,
furnizare de locuri de cazare pentru recepții,
servicii furnizate de localuri tip snack-bar,
servicii contractuale de alimentație, servicii de
degustare de vinuri (furnizare de băuturi), servicii
ale barurilor, servicii de bar cu servire de
vin, servicii furnizate de bodegi de vinuri,
servicii de restaurante (servirea mesei), servicii
de preparare a alimentelor, servicii pentru
furnizarea de alimente, servire de băuturi
alcoolice, servicii pentru furnizarea de băuturi,
servicii pentru prepararea mâncărurilor și a
băuturilor, servicii de restaurant și bar, servicii
furnizate de snack-baruri, servire de alimente și
băuturi, furnizarea de spații pentru evenimente

și de spații pentru birouri provizorii și pentru
reuniuni, servicii de hoteluri, hosteluri, pensiuni,
cazare turistică și de vacanță, furnizare de
găzduire temporară în locuințe, închiriere de
camere (cazare temporară), organizare și
furnizare de cazare temporară, furnizarea de
spații pentru festivități și spații temporare de
birouri și reuniuni, servicii de catering, servicii
de catering mobil, servicii de catering hotelier,
închiriere de echipament de catering, furnizare
de spații pentru festivități și furnizare de
spații temporare de birouri și reuniuni, servicii
hoteliere, rezervări de hoteluri, servicii de cazare
hotelieră, agenții de cazare (hoteluri, pensiuni),
servicii hoteliere în stațiuni turistice., servicii
de agenții de turism privind spațiile de cazare,
servicii de agenții de turism privind rezervări
de cazare, servicii de agenții de turism pentru
efectuarea de rezervări la hotel, servicii ale
agențiilor de turism pentru rezervarea locurilor
de cazare pentru vacanță, servicii de rezervare
a meselor, rezervare de cazare la hotel, servicii
de rezervare la hoteluri, furnizare de servicii de
rezervare de camere și rezervare la hoteluri,
furnizarea de recenzii despre restaurante,
furnizare de recenzii de restaurante și baruri,
servicii de pensiuni, servicii de hoteluri, hosteluri,
pensiuni, cazare turistică și de vacanță, servicii
de furnizare de cafea pentru birouri (furnizare de
băuturi), servire de alimente și băuturi în internet-
cafe, servicii de baruri.

───────

(210) M 2022 00977
(151) 09/02/2022
(732) SC DELTA STUDIO SRL, STR.

NICOLAE DOBRIN NR.18,
ET.2, SECTOR 5, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

DELTASTUDIO luxul
pe care ți-l poți permite
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(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

21. Ustensile şi recipiente de uz casnic sau de
bucătărie, vase de gătit şi articole pentru masă,
cu excepţia furculiţelor, cuţitelor şi lingurilor,
piepteni şi bureţi, perii, cu excepţia pensulelor,
materiale pentru perii, articole de curăţare, sticlă
neprelucrată sau semiprelucrata, cu excepţia
sticlei pentru construcţii, sticlărie, porţelan şi lut.

35. Asistenţă în afaceri, management şi servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
şi promovare, servicii de comenzi oniine,
furnizarea unei pieţe oniine pentru cumpărătorii
şi vânzătorii de bunuri şi servicii, realizarea de
târguri şi expoziţii virtuale oniine, organizarea
de evenimente, expoziţii, târguri şi spectacole în
scopuri comerciale, promoţionale şi publicitare,
organizarea de expoziţii si evenimente in scopuri
comerciale si publicitare, servicii de vânzare cu
amănuntul şi cu ridicată în legătură cu veselă,
articole de bucătărie şi recipiente, servicii de
vânzare cu amănuntul şi cu ridicată în legătură
cu pahare, vase de băut şi articole pentru
baruri, servicii de vânzare cu amănuntul şi
cu ridicată în legătură cu uşi, porii, ferestre
şi jaluzele pentru ferestre din metal, articole
de fierărie, statui şi obiecte de artă din
metale comune, structuri şi construcţii metalice
transportabile, servicii de vânzare cu amănuntul
şi cu ridicată în legătură cu feronerie nemetalica,
statuete, figurine, ornamente şi decoratiuni din
materiale că lemn, ceară, ghips sau plastic,
mobilă şi mobilier, paturi, aşternuturi, saltele
şi perne, rame, oglinzi, jaluzele de interior

11. Aparate de iluminat si reflectoare,
echipament pentru răcire si îngheţare,
echipament pentru încălzire, ventilare,
climatizare şi purificare (ambient), echipamente
de gătit, încălzit, răcit şi conservat, pentru
alimente si băuturi, instalaţii sanitare, alimentare
cu apa si echipamente de salubritate, aparate
de distribuire a apei, instalaţii de uscare,
aparate pentru încălzire si uscare personala,
arzătoare, boilere şi încălzitoare, abajururi,
accesorii pentru aplice de perete (altele decât
comutatoare), aplice pe perete, aparate de
iluminat electrice de interior, bare luminoase,
candelabre electrice, corpuri de iluminat de uz
casnic, corpuri de iluminat, corpuri de iluminat
pentru exterior, felinare, elemente de iluminat,
dispozitive de iluminat, ghirlande luminoase,
instalaţii de iluminat, instalaţii de iluminat pentru
exterior, lampadare, lămpi cu gaz, lămpi de
podea, veioze de noptiera, ventilatoare de
tavan cu lumini integrate, structuri de iluminat,
reflectoare pentru controlul luminilor, plafoniere,
proiectoare de iluminat, lustre, lumini electrice
pentru decoraţiuni festive, tuburi luminoase
pentru iluminat, lămpi electrice, luminatoare de
led, benzi cu led, aprinzătoare, accesorii de
reglare şi siguranţa pentru instalaţii de apa şi
gaz, ansambluri de gătit, plite, plite încorporate,
hote de evacuare ( hote de bucătărie), hote de
aerisire, lavoare individuale, lavoare sub forma
de cădite, băi de abur, saune şi spa-uri, măşti
de toaletă cu lavoar încorporat, robinete pentru
lavoare, chiuvete pentru baie, cabine de duş,
paravane pentru cabine de duş.

16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legatorie, fotografii, articole de papetarie şi
de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetarie 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.

bănci, bibliorafturi pentru depozitarea revistelor
(mobilier), bufeturi, birouri, poliţe pentru
biblioteci, etajere pentru biblioteci, canapele,
comode, corpuri de dulapuri, corpuri de
bucătărie, corpuri cu sertare pentru depozitare
(mobilier), divane, dulăpioare, dulapuri de
bucătărie, elemente de mobilier, etajere, grilaje
pentru semineuri (mobilier), jaluzele de interior
şi accesorii pentru perdele şi jaluzele de interior,
mese, mese pentru gradină, paturi, noptiere,
fotolii, scaune, mobilier de bucătărie, mobilier de
baie, mobilier de baie modular, accesorii pentru
baie sub forma de mobilier, mobilier pentru
exterior, oglinzi (mobilier), rame pentru oglinzi,
mobilier pentru dormitor, prefecţii pentru mobilier,
mobilier pentru computer, uşi pentru mobilier,
mobilier pentru depozitare, sertare pentru
mobilier, mobilier din plastic pentru gradină,
mobilier pentru camera de zi, mobilier pentru
casa, birou şi gradină, mobilier pentru curtea
interioară, mobilier pentru zona de relaxare,
mobilă de toaletă incluzând lavoare, dulapuri
pentru baie incluzând lavoare.

20. Mobilă şi mobilier, scări şi trepte mobile,
nu din metal, statuete, figurine, lucrări de
artă, ornamente şi decoraţiuni din materiale ca
lemn, ceară, ghips sau plastic, afişaje, standuri
şi   indicatoare,   nu  din  metal,  articole  pentru
organizarea   hainelor,   balansoare   (mobilier),
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37. Servicii de construcţii, servicii de finisaje
interioare, servicii de instalare şi de reparaţii,
servicii de construcţii de clădiri, reparaţii, servicii
de instalaţii, informaţii în domeniul construcţiilor,
lucrări de instalaţii electrice, lucrări de instalaţii
sanitare şi de încălzire centrală şi de montaj de
echipamente şi utilaje tehnologice la clădiri şi
construcţii inginereşti, servicii de construcţii de
ansambluri rezidenţiale, clădiri de birouri, spaţii
comerciale, precum şi servicii de reparaţii şi
întreţinere a acestora, servicii de supervizare şi
conducere a lucrărilor de construcţii.
41. Organizarea de evenimente educative,
coordonarea de evenimente educative și
culturale, organizare și coordonare de
evenimente de divertisment, furnizarea de
informaţii despre divertisment și evenimente de
divertisment, în reţelele online și pe internet,
organizarea de congrese și conferinţe în scopuri
culturale și educative, servicii de publicare
electronică, servicii de publicare on-line, servicii
de publicare de reviste, servicii de publicare de
divertisment video digital, audio și multimedia,
servicii de publicare a publicaţiilor periodice și
neperiodice, altele decât textele publicitare.
42. Design arhitectural, design industrial, design
vizual, design grafic, design de mobilier,
inginerie, proiectarea (designul) spaţiului interior,
artă grafică şi design, servicii de design
mobilier, proiectare (design) de bucătării,
servicii de design arhitectural, servicii de
design comercial, proiectare (design) de băi,
proiectare (design) de clădiri, proiectarea
construcţiilor, servicii de design industrial,
proiectare (design) de birouri, design grafic
şi industrial, evaluări tehnice privind designul,
servicii tehnologice privind designul, planificare
în domeniul designului, cercetare în domeniul
designului, consultanţă în materie de design,

design arhitectural pentru decoratiuni exterioare,
design arhitectural pentru decoratiuni/ interioare,
proiectare (design) pentru extinderea clădirilor,
servicii de design interior şi exterior, servicii
de design în domeniul arhitecturii, servicii
de arhitectură, servicii profesionale privind
design-ul arhitectural, consultanţă profesională
în materie de design industrial, servicii de
consultanţă în domeniul designului arhitectural,
consultanţă în arhitectură, servicii de consultanţă
în materie de design interior, servicii de
design de materiale textile pentru mobilier,
servicii de design de mobilier pentru interiorul
clădirilor, furnizarea de informaţii cu privire
la designul industrial, consultanţă profesională
privind designul de bucătării la comandă, servicii
de informare privind armonizarea culorilor,
vopselelor şi a mobilierului pentru design interior,
servicii de informare privind combinaţiile de
culori, vopsele şi mobilier pentru design interior,
servicii de informare privind combinaţiile de
culori, vopsele şi mobilier pentru designul de
exterior, amenajări interioare pentru clădiri,
consultanţă profesională privind amenajarea de
interior, creare și menţinere site web propriu.

───────

(210) M 2022 00979
(151) 09/02/2022
(732) ASOCIAȚIA MEDIA INDEX, BLD.

21 DECEMBRIE 1989 NR. 5, ET. IV,
JUDEȚUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
400105, CLUJ, ROMANIA

(540)

A napos oldal
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Publicare de texte, altele decât textele
publicitare, publicare de ziare, publicare
de materiale educative, publicarea de
materiale multimedia online, publicare online
de ziare electronice, furnizare de imagini
online nedescărcabile, furnizare de publicații
electronice online, nedescărcabile, furnizare de
conținut audio online nedescărcabil, servicii de
editare, întocmire de rapoarte și redactare de
texte, altele decât cele publicitare.

───────

şi accesorii pentru perdele şi jaluzele de
interior, umeraşe şi cuiere pentru haine, suporturi
pentru haine (mobilier), mobilier de baie, servicii
de vânzare cu amănuntul şi cu ridicată în
legătură cu piatră, roca, argilă şi minerale,
lemn, gresie, faianţa, parchet, covoare, învelitori
de pardoseală, decoratiuni de perete şi tavan,
servicii de vânzare cu amănuntul şi cu ridicată
în legătură cu accesorii de baie, chiuvete,
căzi, obiecte sanitare, servicii de vânzare cu
amănuntul şi cu ridicată în legătură cu aparate
de iluminat şi reflectoare, echipament pentru
încălzire, ventilare, climatizare şi purificare,
instalaţii sanitare şi de baie şi accesorii sanitare,
echipamente de gătit, încălzit, racii şi conservat,
pentru  alimente  şi  băuturi,  şemineuri, 
organizare și coordonare de evenimente de
marketing.
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(210) M 2022 00980
(151) 09/02/2022
(732) CHILLI IDEAS SRL, STR. STIRBEI

VODA NR. 114-116, CLADIREA
DOMUS II, ETAJ 1, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, 010119, ROMANIA

(540)

Chilli Ideas

(531) Clasificare Viena:
05.09.01; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.12

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

35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, asistență în afaceri, management și
servicii administrative.
42. Artă grafică și design, cercetare în
domeniul designului, cercetare și dezvoltare de
produs, cercetare și dezvoltare de produse,
conceperea numelor comerciale, conceperea
numelor de marcă, concepție grafică de
materiale promoționale, consultanță pentru
dezvoltarea de produse, consultanță privind
designul ambalajelor, consultanță în materie de
design, consultanță în materie de design de
pagini web, consultanță în materie de design
web, creare de animații și efecte speciale pentru
terți, creare de design de produse de consum,
creare de ilustrații grafice, creare de pagini
principale pentru rețele informatice, creare de
pagini principale pentru terți, creare de pagini
web, creare de site-uri pe internet, creare de
pagini web stocate electronic pentru servicii
online și pe internet, creare, proiectare și
întreținere de pagini web, creare și design de
indexuri de informații bazate pe site-uri web
pentru alte persoane (servicii de tehnologia

informației), design artistic comercial, design
artistic industrial, design de ambalaje, design
de broșuri, design de cărți de vizită, design
de imagini grafice și semne distinctive pentru
identitatea corporativă, design de modele,
design de modele de simulare pe calculator,
design de jucării, design de produs, design
grafic, design grafic asistat de calculator, design
grafic de logouri publicitare, design grafic
și industrial, design industrial, design vizual,
design și dezvoltare de produs, dezvoltare de
produse, furnizare de informații în domeniul
dezvoltării de produs, furnizare de informații
în domeniul proiectării de produs, proiectare
asistată de calculator pentru operațiuni de
producție, întocmire de rapoarte cu privire la
design de artă grafică, întocmire de rapoarte
referitoare la design, întocmire de rapoarte
despre design industrial, proiectare de materiale
tipărite, proiectare de materiale de ambalat și de
împachetat, servicii de proiectare și desen tehnic
asistate de calculator.

───────

(210) M 2022 00981
(151) 09/02/2022
(732) TUDOREL MARIAN MODRINGA,

STR. TUDOR VLADIMIRESCU
NR. 65, JUDEȚUL OLT, SAT
BRASTAVATU, OLT, ROMANIA

(540)

MOTUMA REGAL IMOB
(531) Clasificare Viena:

07.01.24; 07.03.02; 07.03.11; 07.03.12;
27.05.01; 27.05.17; 27.05.23; 29.01.12

clase:
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
37. Servicii de construcţii, servicii de instalaţii şi
reparaţii, extracţii miniere, forare pentru petrol şi
gaze.

(591) Culori revendicate: roșu (Pantone
711C), alb

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

───────
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IANCU NR. 456B, ET. 1, AP. 13,
JUD. CLUJ, FLOREȘTI, CLUJ,
ROMANIA

(540)

SECURI SAFE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 14.05.23; 26.11.03;
29.01.04; 29.01.08

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

45. Servicii de siguranță, salvare, securitate și
control, consultanță în materie de securitate,
consultanță în materie de securitate fizică,
furnizare de informații despre servicii prestate
de un agent de securitate, furnizare de
informații despre servicii de gărzi de corp
personale, marcaj de securitate pentru bunuri,
servicii de pază pe timp de noapte, servicii
de pază pentru infrastructuri, servicii de
pază pentru infrastructuri prin sisteme de
monitorizare la distanță, servicii de securitate
pentru protecția fizică a persoanelor, servicii
de securitate pentru protejarea proprietății și
a persoanelor, servicii prestate de un agent

de securitate pentru clădiri, servicii prestate
de un agent de securitate pentru protecția
proprietății și persoanelor, supravegherea
alarmelor antiefracție, supraveghere cu circuit
închis.

───────

(210) M 2022 00983
(151) 09/02/2022
(732) NICOLAE CIRSTEA, STR. SG.

STAN MIHAI NR. 16, SECTOR 5,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) NOMENIUS SRL, STR. ALEKSANDR
SERGHEEVICI PUSKIN NR. 8,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Pierdut în...

(531) Clasificare Viena:
01.05.01; 01.05.02; 27.05.01

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

16. Hârtie și carton, materiale pentru filtrare din
hârtie, materiale și mijloace pentru decorare
și artă, produse de imprimerie, papetărie și
rechizite școlare, obiecte de artă și figurine
din hârtie și carton și machete arhitectonice,
sacoșe și articole pentru ambalare, împachetare
și depozitare din hârtie, carton sau plastic,
echipament pentru arte, mesteșuguri și de
modelare, cărți, reviste, ziare tipărite și alte
publicații media pe hârtie, cărți manuscrise,
cărți educative, coperţi (papetărie) pentru cărți,
supracoperte pentru cărți, reviste profesionale,
reviste juridice, reviste (publicații periodice),
publicații periodice, materiale educative și
didactice, tipărituri, materiale educative tipărite,
afișe, reproduceri grafice, buletine informative,
manuale, agende, almanahuri, anuare (publicații

(210) M 2022 00982
(151) 10/02/2022
(732) SECURISAFE SRL, STR. AVRAM

(591) Culori revendicate: albastru (Pantone
0066c5, Pantone 00070d, Pantone
051d38), negru (Pantone 000912), alb
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tipărite), broșuri, carduri educative din hârtie
sau carton, carnete cu informaţii, cartonașe
imprimate din hârtie sau carton, cartonașe
informative tipărite din hârtie sau carton, cursuri
tipărite, diplome imprimate, etichete din carton,
fluturași informativi, fișe cu informații, fluturași
publicitari, ghiduri de studiu, ghiduri tipărite,
fotografii, grafice tipărite, jurnale (tipărite), lecții
tipărite, materiale de predare tipărite, postere
montate, reviste generaliste, hărți, reviste de
călătorii (tipărite).
35. Asistență în afaceri, management și
servicii administrative, servicii de publicitate,
marketing și promovare, servicii de intermediere
comercială, servicii de comenzi online,
furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, organizare de
evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare,
organizare de abonamente la pachete media,
servii de abonamente la publicații, pentru
terți, realizare de abonamente la pachete
de informații, organizare de abonamente la
mijloace de informare pentru terți, servicii de
abonamente la publicații online, pentru terți,
servicii de vânzare cu amănuntul şi cu ridicata
în legătură cu publicaţii periodice, afișe, ghiduri,
ziare, cărţi, reviste, manuale, pungi din hârtie
şi carton, cutii din carton, pixuri, stilouri,
creioane, agrafe, felicitări imprimate, servicii
de vânzare cu amănuntul și cu ridicata în
legătură cu produse de imprimerie, articole de
papetărie și accesorii educative, hârtie și carton,
adezivi, obiecte de artă și figurine din hârtie
și carton, materiale și mijloace pentru decorare
și artă, sacoșe și articole pentru ambalare,
împachetare și depozitare din hârtie, carton
sau plastic, materiale și articole izolante și
opritoare, servicii de vânzare cu amănuntul
și cu ridicata în legătură cu cărți electronice,
casete video înregistrate, CD-uri preînregistrate,
documente informatice în format electronic,
publicații electronice descărcabile, intermediere
de contracte (pentru terți).
38. Servicii de conferințe pe web, furnizarea
și închirierea de instalații și echipamente
de telecomunicații, servicii de telecomunicații,
comunicarea cu terminale de computere și acces
internet, furnizarea de forumuri online, servicii
de teleconferință și videoconferință, furnizare
de instalații de videoconferință, transmisie de
podcasturi, transmisie on-line de publicații
electronice, transmisii audio, video și multimedia
prin internet și alte rețele de comunicații,
transmisie emisiuni televizate, comunicare
(transmisie) prin bloguri online, servicii de
transmisie.

39. Transport, servicii de închiriere în legătură
cu transport și depozitare, organizarea
transportului, servicii de informare, de consiliere
și de rezervare în legătură cu transportul,
servicii de turism (organizarea călătoriilor),
servicii de ghizi de turism, organizarea de
călătorii, servicii oferite de agenți pentru
organizarea de călătorii, servicii de pachete
de vacanță pentru organizarea călătoriilor,
planificarea călătoriilor, agenții de rezervare
a călătoriilor, servicii de agenție pentru
organizarea călătoriilor, rezervarea călătoriilor
prin intermediul agențiilor de turism, furnizare
de informații despre planificarea și rezervarea
călătoriilor și transportului, prin mijloace
electronice, furnizare de informații despre
planificarea și rezervarea călătoriilor cu avionul,
prin mijloace electronice, parcare și depozitare
de vehicule, transport, parcare și depozitare
vehicule, ancorare, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, distribuție prin conducte și cabluri,
servicii de navigație (poziționare, marcarea
traseului și a rutei), organizare de transport
și călătorii, organizarea transportării, pilotaj,
ridicarea încasărilor din distribuitoare automate,
servicii de linii aeriene, servicii de binefacere,
respectiv asigurarea transportului, servicii
aeriene de transport, servicii de îmbarcare
pentru pasageri, în aeroport, servicii de
organizare a transportului, servicii de șoferi,
servicii de transport oceanic, servicii de transport
pe calea ferată (charter), servicii de transport
rutier, servicii de tranzit, servicii de zboruri
charter, servicii pentru pasageri și încărcături,
transport aerian, transport terestru, transportul
cu mașina blindată, transportul pasagerilor,
transport și livrare de bunuri, croaziere cu vase
de agrement, coordonare de tururi turistice,
emitere de bilete de călătorie, însoțirea de
călători, organizare de expediții (transport),
organizare de rute turistice, organizare de
excursii și croaziere (transport), organizare de
excursii cu autocarul, organizare de călătorii
de vacanță (transport), organizare de călătorii
de afaceri (transport), organizare de croaziere
(transport), organizare de călătorii în străinătate,
organizare de călătorii în străinătate în scopuri
culturale (transport), organizarea de excursii
(transport), organizarea de croaziere (transport),
organizare de zboruri, organizare de tururi
(transport), organizare de servicii de transport de
pasageri, pentru alte persoane, prin intermediul
unei aplicații online, organizarea transportului
de pasageri cu trenul, organizarea de tururi
cu autobuzul, organizarea de transport pe
perioada vacanței, organizări de circuite turistice
(transport), rezervări pentru călătorii, servicii de



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 06/2022

252

check-in în aeroporturi, servicii de consultanță
privind itinerariile de călătorie, servicii de bilete
de avion, servicii de consultare a orarelor de
călătorie, servicii de rezervări pentru călătorii,
servicii de planificare de itinerarii, servicii de
vizitare a obiectivelor turistice, ghid turistic și
excursii (transport), transport de călători, servicii
regulate de linii aeriene de pasageri, transportul
pasagerilor și bagajelor acestora, servicii de
agenție de turism pentru organizarea de vacanțe,
servicii de rezervări pentru călătorii de vacanță,
rezervare de călătorii și tururi de vacanță,
planificare și organizare de tururi de oraș și de
excursii de o zi, servicii specifice agențiilor de
turism pentru organizarea călătoriilor.

42. Găzduirea de podcasturi, găzduire de
transmisii video, servicii IT, servicii de proiectare,
servicii în domeniul științei și tehnologiei, testare,
autentificare și controlul calității, software ca
serviciu (saas), platformă ca serviciu (paas),
platformă ca serviciu (paas) care oferă
platforme software pentru transmisie de imagini,
conținut audiovizual, conținut video și mesaje,
închirierea de software, design și dezvoltare de
software, găzduire de webloguri, gazduire de
continut digital, găzduire de conținut educațional
multimedia, închiriere de software de calculator
pentru călătorii, furnizare de acces temporar
la un software de calculator care nu poate fi
descărcat, în vederea elaborării documentelor
de transport prin rețele de calculator, intraneturi
și internet, furnizare de hărți geografice online,
nedescărcabile, elaborare de hărți în format
digital, servicii de proiectare de hărți.

43. Furnizare de spații special amenajate pentru
banchete și evenimente sociale pentru ocazii
speciale, asigurarea de hrană și băuturi,
cazare temporară, servicii oferite de pensiuni
pentru animale, servicii de informare, de
consiliere și de rezervare în legătură cu
cazarea temporară, servicii de informare, de
consiliere și de rezervare în legătură cu
furnizarea de alimente și băuturi, închiriere de
mobilier, lenjerie de masă, servicii de masă,
și echipamente pentru servirea de mâncare
și băutură, furnizare de cazare temporară,
servicii de cazare temporară, servicii de baruri,
servicii de fast-fooduri, furnizare de alimente
și băuturi în restaurante și baruri, prepararea
mâncării, prepararea alimentelor, servicii de
restaurante cu autoservire, servicii oferite de
pizzerii, pregătirea mâncărurilor și a băuturilor,
furnizare de alimente și băuturi în gogoșării,
furnizare de alimente și băuturi în bistrouri,
furnizare de locuri de cazare pentru recepții,
servicii contractuale de alimentație, servicii
ale barurilor, restaurante (servirea mesei),
servicii de preparare a alimentelor, servicii
pentru furnizarea de alimente, servicii pentru
furnizarea de băuturi, servicii pentru prepararea
mâncărurilor și a băuturilor, servicii de restaurant
și bar, servicii de snack-baruri, servire de
alimente și băuturi, furnizarea de spații pentru
evenimente și de spații pentru birouri provizorii
și pentru reuniuni, servicii de agenții de
hoteluri, hosteluri, pensiuni, cazare turistică și
de vacanță, furnizare de găzduire temporară
în locuințe, închiriere de camere (cazare
temporară), organizare și furnizare de cazare
temporară, furnizare de spații pentru festivități
și furnizare de spații temporare de birouri
și reuniuni, servicii de catering, servicii de
catering mobil, servicii de catering hotelier,
închiriere de echipament de catering, servicii
hoteliere, rezervări de hoteluri, servicii de cazare
hotelieră, agenții de cazare (hoteluri, pensiuni),
servicii hoteliere în stațiuni turistice., servicii
de agenții de turism privind spațiile de cazare,
servicii de agenții de turism privind rezervări
de cazare, servicii de agenții de turism pentru
efectuarea de rezervări la hotel, servicii ale
agențiilor de turism pentru rezervarea locurilor
de cazare pentru vacanță, servicii de rezervare
a meselor, rezervare de cazare la hotel, servicii
de rezervare la hoteluri, furnizare de servicii de
rezervare de camere și rezervare la hoteluri,
furnizarea de recenzii despre restaurante,
furnizare de recenzii de restaurante și baruri,
servicii de pensiuni, servicii de hoteluri, hosteluri,
pensiuni, cazare turistică și de vacanță, furnizare
de recenzii de restaurante și baruri, furnizare

41. Publicare de materiale educative tipărite,
publicare de afișe, organizare de conferințe,
creare (redactare) de podcast-uri, servicii de
editare, întocmire de rapoarte și redactare
de texte, altele decât cele publicitare, servicii
de rezervare de bilete în domeniul educației,
divertismentului și sportului, servicii educative,
de divertisment și sportive, traducere și
interpretare, educație, divertisment și sport,
traducere lingvistică, servicii de traducere,
organizare de conferințe educaționale, creare
(redactare) de conținut educațional pentru
podcasturi, publicare multimedia, publicare
multimedia de reviste, jurnale și ziare, publicare
multimedia a publicațiilor electronice, organizare
de evenimente educative, organizare de
evenimente de divertisment și evenimente
culturale, organizare de seminarii și congrese,
instruire în domeniul furnizării de servicii juridice,
educație și instruire, publicare de cărți și reviste,
publicare multimedia de cărți, împrumut de cărți
și publicații periodice, publicare de recenzii.
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de informații cu privire la hoteluri, furnizare de
servicii de rezervare de camere și rezervare la
hoteluri.

───────

(210) M 2022 00984
(151) 09/02/2022
(732) HOME CONCEPT & DEVICES

S.R.L., ȘOS. ALEXANDRIEI NR.
145, BL. P14, SC. 2, ET. 1, AP.
18, SAT CORNETU, JUD. ILFOV,
COMUNA CORNETU, ILFOV,
ROMANIA

(740) LUPSA SI ASOCIATII SRL, CALEA
13 SEPTEMBRIE NR. 90, ETAJ 1,
BIROU 1.02, CAM. 2, SECTOR 5,
BUCUREȘTI, 050726, ROMANIA

(540)

G GLIXICOM
(531) Clasificare Viena:

27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
8. Unelte și ustensile de mână, acționate
manual, tacâmuri, arme de mână, cu excepția
armelor de foc, aparate de ras.
9. Aparate și instrumente științifice, de
cercetare, navigație, topografie, fotografie,
cinematografie, audiovizuale, optică, cântărire,
măsurare, semnalizare, detectare, testare,
inspectare, salvare și învățare, aparate și
instrumente pentru conducerea, distribuția,
transformarea, acumularea, reglementarea sau
controlul distribuției sau utilizării energiei
electrice, aparate și instrumente pentru

înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginii sau datelor,
suporturi de date stocate sau descărcabile,
software pentru computere, suporturi de stocare
digitale sau analog, mecanisme pentru aparate
care funcționează cu fise, case de marcat,
dispozitive de calculat, computere și dispozitive
periferice pentru computere, costume pentru
scufundări, măști pentru scufundări, dopuri de
urechi pentru scufundări, clești de nas pentru
scufundări sau înot, mănuși pentru scufundări,
aparate de respirat pentru înot subacvatic,
dispozitive pentru stingerea incendiilor.
11. Aparate și instalații de iluminat, de încălzire,
de răcire, de producere a aburului, de gătit, de
uscare, de ventilare, de distribuire a apei și de uz
sanitar.
16. Hârtie și carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie și
de birou, cu excepția mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
și materiale pentru artiști, pensule, materiale
didactice și educative, folii de plastic pentru
documente, folii și pungi pentru ambalat și
împachetat, caractere tipografice, forme de tipar.
17. Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică,
neprelucrate și semiprelucrate, și înlocuitori
pentru toate aceste materiale, materiale plastice
și rășini în formă extrudată pentru utilizare
în fabricare, materiale de etanșare, umplere
și izolare, țevi, tuburi și furtunuri flexibile,
nemetalice.
20. Mobilier, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nemetalice, pentru depozitare sau
transport, os neprelucrat sau semiprelucrat,
corn, os de balenă sau sidef, scoici, spumă de
mare, chihlimbar.
21. Ustensile și recipiente de uz casnic sau de
bucătărie, vase de gătit și articole pentru masă,
cu excepția furculițelor, cuțitelor și lingurilor,
piepteni și bureți, perii, cu excepția pensulelor,
materiale pentru perii, articole de curățare, sticlă
neprelucrată sau semiprelucrată, cu excepția
sticlei pentru construcții, sticlărie, porțelan și lut.

───────
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(210) M 2022 00985
(151) 09/02/2022
(732) NICOLAE CIRSTEA, STR. SG.

STAN MIHAI NR. 16, SECTOR 5,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) NOMENIUS SRL, STR. ALEKSANDR
SERGHEEVICI PUSKIN NR. 8,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

C ' ARTE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

16. Hârtie și carton, materiale pentru filtrare
din hârtie, materiale și mijloace pentru
decorare și artă, produse de imprimerie,
papetărie și rechizite școlare, obiecte de
artă și figurine din hârtie și carton și
machete arhitectonice, sacoșe și articole pentru
ambalare, împachetare și depozitare din hârtie,
carton sau plastic, echipament pentru arte,
mesteșuguri și de modelare, cărți, reviste,
ziare tipărite și alte publicații media pe
hârtie, cărți manuscrise, cărți educative, coperţi
(papetărie) pentru cărți, supracoperte pentru
cărți, reviste profesionale (tipărituri), reviste
juridice (tipărituri), reviste (publicații periodice),
publicații periodice, materiale educative și
didactice, tipărituri, materiale educative tipărite,
afișe, reproduceri grafice, buletine informative,
manuale, agende, almanahuri, anuare (publicații
tipărite), broșuri, carduri educative din hârtie
sau carton, carnete cu informaţii, cartonașe
imprimate din hârtie sau carton, cartonașe
informative tipărite din hârtie sau carton, cursuri
tipărite, diplome imprimate, etichete din carton,
fluturași informativi, fișe cu informații, fluturași
publicitari, ghiduri de studiu, ghiduri tipărite,
fotografii, grafice tipărite, jurnale, lecții tipărite,
materiale de predare tipărite, postere montate,
reviste generaliste.
35. Asistență în afaceri, management și
servicii administrative, servicii de publicitate,
marketing și promovare, servicii de intermediere

comercială, servicii de comenzi online,
furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, organizare de
evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare,
organizare de abonamente la pachete media,
servii de abonamente la publicații, pentru
terți, realizare de abonamente la pachete de
informații, organizare de abonamente la mijloace
de informare, servicii de abonamente la publicații
online, pentru terți, servicii de vânzare cu
amănuntul şi cu ridicata în legătură cu publicaţii
periodice, afișe, ghiduri, ziare, cărţi, reviste,
manuale, pungi din hârtie şi carton, cutii din
carton, pixuri, stilouri, creioane, agrafe, felicitări
imprimate, servicii de vânzare cu amănuntul și
cu ridicata în legătură cu produse de imprimerie,
articole de papetărie și accesorii educative,
hârtie și carton, adezivi, obiecte de artă și
figurine din hârtie și carton, materiale și mijloace
pentru decorare și artă, sacoșe și articole
pentru ambalare, împachetare și depozitare din
hârtie, carton sau plastic, materiale și articole
izolante și opritoare, servicii de vânzare cu
amănuntul și cu ridicata în legătură cu cărți
electronice, casete video înregistrate, cd-uri
preînregistrate, documente informatice în format
electronic, publicații electronice descărcabile,
intermediere de contracte (pentru terți), servicii
de vânzare cu amănuntul și cu ridicata în
legătură cu cafea, ceaiuri, băuturi nealcoolice,
băuturi alcoolice, produse alimentare, produse
de patiserie, deserturi si produse de brutărie.
38. Servicii de conferințe pe web, furnizarea
și închirierea de instalații și echipamente
de telecomunicații, servicii de telecomunicații,
telecomunicaţii, comunicarea cu terminale de
computere și acces internet, furnizarea de
forumuri online, servicii de teleconferință și
videoconferință, furnizare de instalații de
videoconferință, transmisie de podcasturi,
transmisie on-line de publicații electronice,
transmisii audio, video și multimedia prin internet
și alte rețele de comunicații, emisiuni televizate,
comunicare (transmisie) prin bloguri online,
servicii de transmisie.
41. Publicare de materiale educative tipărite,
publicare de afișe, organizare de conferințe,
creare (redactare) de podcast-uri, servicii de
editare, întocmire de rapoarte și redactare
de texte, altele decât cele publicitare, servicii
de rezervare de bilete în domeniul educației,
divertismentului și sportului, servicii educative,
de divertisment și sportive, traducere și
interpretare, educație, divertisment și sport,
traducere lingvistică, servicii de traducere,
organizare de conferințe educaționale, creare
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───────

(210) M 2022 00987
(151) 09/02/2022
(732) FPC BOJO-VIN SRL, STR.

MICIUIN NR. 6, CHIȘINAU,
REPUBLICA MOLDOVA

(740) NOMENIUS SRL, STR. ALEKSANDR
SERGHEEVICI PUSKIN NR. 8,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

VALAHIA

(531) Clasificare Viena:
03.07.01; 01.03.17; 01.17.13; 01.05.01;
05.07.10; 29.01.01; 29.01.02; 29.01.03;
29.01.06; 29.01.08

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

33. Băuturi alcoolice (cu excepția berii), esențe
si extracte alcoolice, altele decât uleiurile
esențiale, cidru, preparate alcoolice pentru
fabricarea băuturilor, preparate pentru fabricarea
băuturilor alcoolice, cocteiluri, băuturi spirtoase,
băuturi alcoolice pre-amestecate, vin, lichioruri,
băuturi aperitiv, amestec de whisky, băuturi
distilate, băuturi alcoolice spirtoase, whisky, rom,
rachiu, votcă, vișinată, rachiu pentru gătit, vinuri
spumante, băuturi pe bază de vin.

───────

(591) Culori revendicate: roșu, negru, 
galben,verde, alb, galben

42. Servicii it, servicii în domeniul științei și
tehnologiei, servicii de proiectare, actualizarea
paginilor web pentru terți, găzduirea de
podcasturi, găzduire de transmisii video,
servicii it, servicii de proiectare, servicii
în domeniul științei și tehnologiei, testare,
autentificare și controlul calității, software ca
serviciu (saas), platformă ca serviciu (paas),
platformă ca serviciu (paas) care oferă
platforme software pentru transmisie de imagini,
conținut audiovizual, conținut video și mesaje,
închirierea de software, design și dezvoltare de
software, găzduire de webloguri, gazduire de
continut digital, găzduire de conținut educațional
multimedia.

(redactare) de conținut educațional pentru
podcasturi, publicare multimedia, publicare
multimedia de reviste, jurnale și ziare, publicare
multimedia a publicațiilor electronice, organizare
de evenimente educative, organizare de
evenimente de divertisment și evenimente
culturale, organizare de seminarii și congrese,
instruire în domeniul furnizării de servicii juridice,
educație și instruire, publicare de cărți și reviste,
publicare multimedia de cărți, împrumut de cărți
și publicații periodice.
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(210) M 2022 00988
(151) 09/02/2022
(732) SC TITAN SOLUTIONS SRL, STR.

LUNGĂ NR. 53, JUD. SIBIU, SIBIU,
550052, SIBIU, ROMANIA

(740) CABINET PI SIMONA JEFLEA,
STR. CALEA DUMBRAVII NR. 139,
JUD. SIBIU, SIBIU, 550399, SIBIU,
ROMANIA

(540)

DentOPS

(531) Clasificare Viena:
26.13.25; 27.05.01; 27.05.17; 27.05.24;
29.01.04

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

35. Regruparea in avantajul tertilor a
programelor de calculator pentru administrarea
laboratoarelor de tehnica dentara (cu exceptia
transportului) permitand consumatorilor sa le
vada si sa le cumpere comod, servicii de
vanzare cu amanuntul a programelor de
calculator pentru administrarea laboratoarelor de
tehnica dentara, gestiunea afacerilor comerciale,
administratie comerciala, lucrari de birou,
publicitate si reclama, consultanţă în organizarea
şi managementul afacerilor, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, oferirea de
informaţii în domeniul afacerilor, furnizarea de
informaţii de afaceri prin intermediul unui site
web, asistenţă privind managementul comercial
sau industrial, oferirea de informaţii comerciale
şi consiliere pentru consumatori în alegerea
bunurilor şi serviciilor, compilarea de informaţii
în baze de date computerizate, compilarea
statisticilor, managementul computerizat al
fişierelor, analiza costurilor, căutare de date
în fişierele calculatorului pentru terţi, facturare,
marketing, marketing în cadrul editării produselor
software, organizarea de expoziţii în scopuri
comerciale sau publicitare si orice alte forme de

prezentare in scop comercial, organizarea de
târguri si expozitii, servicii de secretariat, servicii
de telemarketing, actualizarea şi menţinerea
datelor în bazele de date computerizate, servicii
de francizare si licentiere, servicii de agenții
import-export.
42. Proiectare de softuri informatice, in special
softuri pentru administrarea laboratoarelor
de tehnica dentara, inchirierea de software
pentru calculatoare, programare computerizată,
închirierea de software pentru calculatoare,
analiza sistemelor informatice, proiectarea
sistemelor informatice, consultanţă software
pentru calculatoare, consultanţă în securitatea
informatică, crearea şi mentenanţa site-urilor
web pentru terţi, digitalizarea documentelor,
servicii de criptare a datelor, crearea şi
proiectarea pentru terţi de indexuri de informaţii
bazate pe siteurile web, consultanţă în domeniul
tehnologiei informaţiei, furnizarea de informaţii
în legătură cu tehnologia calculatoarelor şi
programare prin intermediul unui site web,
instalarea de software pentru calculatoare,
mentenanţa software-ului pentru calculatoare,
efectuarea copiilor de siguranţă prin trimiterea
datelor în afara locaţiei, servicii externalizate
furnizate în domeniul tehnologiei informației,
servicii de autentificare a utilizatorilor folosind o
tehnologie de conectare unică pentru aplicații
software online, actualizarea software-ului
pentru calculatoare, consultanţă în proiectarea
site-urilor web.

───────

(591) Culori revendicate: albastru (Pantone
543C, Pantone 7688C, Pantone 296C)
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(210) M 2022 00991
(151) 10/02/2022
(732) ANTENA 3 S.A., B-DUL DIMITRIE

POMPEIU NR. 9-9A, IRIDE
BUSINESS PARK, CLADIREA 14,
PARTER, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

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

(540)

RO ROMÂNIA inteligentă
TABĂRA DE GENII

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 26.11.03

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

9. Aplicaţii software descărcabile, aplicații
software descărcabile pentru telefoane
inteligente, aplicații descărcabile destinate
utilizării cu dispozitive mobile, aplicații
mobile descărcabile pentru transmiterea de
informații, programe de calculator, descărcabile,
aplicații software descărcabile pentru transmisia
continuă de conținut media audiovizual pe
internet, aplicații software descărcabile pentru
transmiterea de știri, informații și dezvăluiri
din actualitatea cotidiană, aplicații software
descărcabile care oferă accesul la un talk-
show, aplicații software descărcabile care
oferă accesul la o emisiune de televiziune,

aplicații software descărcabile care oferă
accesul la o emisiune de radio, aplicații
software descărcabile care oferă accesul la
cursuri educative sau de instruire, aplicații
software descărcabile care oferă accesul la
conferințe, congrese, seminarii, simpozioane,
workshop-uri, aplicații software descărcabile
care oferă accesul la evenimente educative,
platforme software de calculator, înregistrate
sau descărcabile, software pentru jocuri
pe calculator, stocate, platforme software
de calculator descărcabile pentru rețele
sociale, publicații electronice descărcabile,
fișiere multimedia descărcabile, benzi desenate
descărcabile, broșuri electronice descărcabile,
buletine informative descărcabile, fotografii
digitale descărcabile, fişiere de imagini
descărcabile, fişiere de muzică descărcabile,
fişiere audio descărcabile, cărți electronice
descărcabile, podcast-uri descărcabile, ziare
electronice descărcabile, înregistrări video
descărcabile, grafice descărcabile pentru
telefoanele mobile, suporturi magnetice de
date, emoticoane descărcabile pentru telefoane
mobile, conținut media descărcabil, conținut
media digital descărcabil sub forma unei emisiuni
de televiziune, conținut media digital descărcabil
sub forma unei emisiuni de radio, platforme
software de calculator descărcabile pentru
rețele sociale, suporturi media înregistrate și
descărcabile, software de calculator, suporturi
media digitale sau analogice de înregistrare și de
stocare fără conținut.
16. Publicaţii tipărite, fotografii, albume,
invitaţii (papetărie), bannere din hârtie, cărţi,
calendare, reproduceri grafice, invitaţii, reviste
(publicaţii periodice), ghiduri (manuale), buletine
informative tipărite, ziare, agende, broşuri,
materiale tipărite, materiale de scris, plicuri,
pliante, cărţi de vizită, articole de papetărie şi de
birou (cu excepţia mobilei), materiale de desen
și materiale pentru artiști, materiale didactice și
de instruire.
35. Publicitate, publicitate prin televiziune,
publicitate radio, producție și distribuție de
reclame la radio și la televiziune, servicii
de publicitate prin intermediul textelor afișate
pe ecrane de televiziune, închirierea spaţiului
publicitar, promovarea produselor și serviciilor
terților prin închiriere de spațiu publicitar în cadrul
ziarelor, revistelor, emisiunilor tv, emisiunilor
de radio, ori pe site-uri web, închirierea
timpului publicitar în mediile de comunicare,
postarea de afişe și anunțuri publicitare,
compilarea de informaţii în baze de date
computerizate, sistematizarea informaţiilor în
baze de date computerizate, managementul

(591) Culori revendicate: rosu, galben,
albastru
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computerizat al fişierelor, consultanţă privind
strategiile de comunicare în relaţiile publice,
consultanţă privind strategiile de comunicare
în publicitate, organizare de abonamente
la un canal de televiziune pentru terți,
calcularea cotei de audiență pentru emisiuni
de radio și televiziune, servicii de aşezare
în pagină în scopuri publicitare, scrierea și
publicarea de texte publicitare, închirierea de
material publicitar, scrierea de scenarii în
scopuri de publicitate, actualizarea materialelor
de publicitate, producție de programe
de teleshopping, promovarea produselor și
serviciilor terților prin programe tip teleshopping,
marketing, servicii de relaţii media, servicii de
revista presei, servicii de revizuire a articolelor
din ziar, sondaje de opinie, relaţii publice,
organizarea de evenimente în scop publicitar
sau comercial, organizarea de campanii de
promovare, organizarea de expoziții în scop
publicitar sau comercial, organizarea de târguri
în scop publicitar sau comercial, servicii de
telemarketing.
38. Difuzare de programe și emisiuni de
televiziune și/sau programe și emisiuni de radio,
difuzare de informații prin intermediul televiziunii,
difuzarea prin intermediul televizorului, difuzarea
prin intermediul televiziunii prin cablu,
transmiterea de programe și emisiuni de
televiziune prin satelit, difuzare de programe
și emisiuni de televiziune și/sau programe și
emisiuni de radio prin intermediul internetului,
servicii de transmisie de programe de
televiziune în sistem pay-per-view, comunicaţii
prin terminalele de calculator, comunicaţii
prin reţelele de fibră optică, transmiterea cu
ajutorul calculatorului a mesajelor şi imaginilor,
transmisie de podcasturi, servicii de agenţie
de presă, furnizarea de forumuri online,
flux continuu (streaming) de date, furnizarea
canalelor de telecomunicaţii pentru serviciile de
teleshopping, servicii de teleconferinţă, servicii
de videoconferinţă, transmiterea fişierelor
digitale, transmisia video la cerere, furnizarea de
camere de chat pe internet.
41. Producţia de programe de radio, producția
de programe de televiziune, producţia de
emisiuni de radio, producția de emisiuni
de televiziune, producția de talk-show-uri de
televiziune și/sau de radio, organizarea de
dezbateri televizate, organizarea de dezbateri
la radio, divertisment radio, divertisment de
televiziune, servicii de instruire prin intermediul
emisiunilor de radio sau de televiziune, furnizare
de servicii de divertisment și educație prin
intermediul televiziunii, furnizare de servicii
de divertisment și educație prin intermediul

radioului, organizarea de concursuri televizate,
organizarea de concursuri la radio, prezentare
de programe de televiziune, prezentare de
emisiuni de televiziune, prezentare de programe
de radio, servicii ale studiourilor de televiziune,
montaj de programe de televiziune, pregătire
de programe de televiziune, producție de filme
pentru televiziune, servicii de programe de știri
pentru radio sau televiziune, servicii jurnalistice,
producția și prezentarea unei emisiuni de
televiziune care conține o combinatie de anchete
jurnalistice, investigații jurnalistice, reportaje și
dezbateri în platoul televiziunii pe subiectele
abordate, producție de efecte speciale pentru
televiziune, furnizare de informații referitoare la
programe de televiziune, servicii de studiouri
de înregistrare, scrierea de scenarii, altele
decât cele publicitare, închirierea de decoruri
pentru studiouri de televiziune, furnizarea de
filme şi programe de televiziune, nedescărcabile,
prin servicii de transmitere de video la cerere
(video-on-demand), găzduire și organizare de
ceremonii de decernare de premii referitoare la
televiziune sau radio, găzduire și organizare de
ceremonii de decernare de premii referitoare
la știință, tehnologie, educație, instruire, artă,
sport, divertisment, organizare de gale de
ceremonie, producția de programe de televiziune
în vederea difuzării pe dispozitive mobile,
servicii de reporteri de ştiri, servicii de reportaje
fotografice, servicii de fotografie, furnizarea
online de imagini video, nedescărcabile,
furnizarea online de muzică, nedescărcabilă,
furnizare de conținut audio online nedescărcabil,
servicii de publicare online, servicii de publicare
multimedia, publicarea online a cărţilor şi
jurnalelor electronice, furnizarea online de
publicaţii electronice, nedescărcabile, publicarea
de texte, altele decât textele de publicitate,
creare (redactare) de podcasturi, furnizarea
de informații despre divertisment, educație,
activități sportive și culturale, subtitrare, scriere
de texte, cu excepția textelor publicitare,
publicare de texte și imagini, inclusiv în format
electronic, altele decât cele în scopuri publicitare,
publicare de materiale editoriale pe site-uri
accesibile printr-o rețea globală de calculatoare,
organizarea expozițiilor în scop educațional,
artistic sau cultural, organizarea, susținerea
și coordonarea conferințelor, congreselor și
simpozioanelor, organizarea, susținerea și
coordonarea de seminarii, organizarea şi
susţinerea colocviilor, organizarea de workshop-
uri, organizarea de ateliere, dublări, servicii de
punere în pagină, altele decât pentru scop
publicitar, microfilmare, prezentarea prestaţiilor
live, furnizarea de recenzii pentru scopuri
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de divertisment sau culturale, scenarii, altele
decât cele publicitare, intervievarea personajelor
contemporane în scopuri educative sau de
divertisment, organizarea de evenimente în
scopuri artistice, culturale, educaționale, de
divertisment sau sportive, organizarea de
festivaluri artistice, culturale, educaționale, sau
de divertisment, furnizarea de divertisment,
educație, instruire prin intermediul unor
emisiuni de televiziune disponibile pe un
website, organizarea de spectacole, furnizare
de informații online referitoare la mijloace
media audio și vizuale, servicii de tabere
de vacanţă (divertisment), servicii de tabere
(divertisment și educație), servicii de tabere
sportive, organizare de activități sportive pentru
tabere, organizare de activități educative
pentru tabere, organizare de activități culturale
pentru tabere, organizare de activități de
divertisment pentru tabere, organizarea de
cursuri în cadrul taberelor educative, servicii
educative, furnizarea de instruire, transfer de
know-how (instruire), organizarea de cursuri,
prezentarea operelor de artă vizuale sau literare
publicului în scop cultural sau educațional,
servicii de traducere și interpretare lingvistică,
rezervarea locurilor pentru spectacole, teatru
radiofonic, producţii de teatru, organizarea de
spectacole live, organizarea de cursuri prin
corespondenţă, servicii culturale, educaţionale
sau de divertisment furnizate de galeriile
de artă, furnizarea de informaţii în domeniul
educaţiei, organizarea şi susţinerea unor
forumuri educaţionale în persoană, servicii
de împrumut de cărți și materiale educative
efectuate prin intermediul unei biblioteci,
inclusiv prin intermediul unei biblioteci online,
servicii de bibliotecă mobilă, instruire practică
(demonstraţii), producţia de spectacole, predare/
servicii educaţionale/servicii de instruire,
furnizare de servicii educaționale pentru copii
prin intermediul grupurilor de joacă, ghidare
vocaţională (consiliere educaţională sau de
instruire).
43. Servicii oferite de tabere (alimentație și
cazare).

───────

(210) M 2022 00992
(151) 10/02/2022
(732) OFERO.RO SRL, STR.

GHEORGHE DIMA 22, JUDETUL
SIBIU, SIBIU, SIBIU, ROMANIA

(740) ALECU BOGDAN, STRADA
L.PATRASCANU 2, JUDETUL BACAU,
BACAU, 600018, BACĂU, ROMANIA

(540)

ofero

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.04

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

clase:
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
42. Servicii de design grafic pentru calculator,
design vizual, servicii de grafică digitală
(servicii de prelucrare a imaginilor digitale),
programare de echipamente multimedia, servicii
de proiectare, proiectare de software, servicii
de proiectare și programare informatică,
design grafic asistat de calculator, servicii
de ilustrare (design), proiectare și dezvoltare
de software pentru prelucrare de imagini,
stocare electronică de conținut multimedia
de divertisment, proiectare și dezvoltare de
software pentru jocuri de calculator și software
pentru realitate virtuală, proiectare și dezvoltare
de software pentru jocuri de calculator,
creare și dezvoltare de software pentru jocuri
video, proiectare de software pentru jocuri pe
calculator, proiectare, dezvoltare și programare
de software de calculator, programare pentru
calculatoare, asigurarea utilizării temporare de
software de operare online nedescărcabil pentru
rețele de calculatoare și servere, software
ca serviciu (saas), programare de animații
pe calculator, programare de software pentru
jocuri pe calculator, programare de software
pentru jocuri video, scriere de software de
calculator, dezvoltare și întreținere de software
de calculator, dezvoltare de software de aplicații
pentru livrare de conținut multimedia, dezvoltare
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de programe de calculator, compilare de
programe de calculator, proiectare de jocuri,
elaborare de programe de calculator pentru
jocuri pe calculator, dezvoltare de programe
pentru jocuri de calculator, elaborare de
programe de calculator pentru jocuri video și
jocuri pe calculator, platforme pentru jocuri
sub formă de software ca serviciu (saas),
proiectare de software pentru jocuri video,
servicii proiectare de programe de calculator,
design și dezvoltare de software, proiectare de
sisteme software grafice, elaborare de programe
pentru calculator și proiectare de software,
elaborare de programe de calculator pentru
jocuri video, programare de aplicații multimedia,
servicii de programare de software de calculator,
servicii de dezvoltare de jocuri video, servicii
pentru scrierea de software de calculator, creare
de programe informatice, dezvoltare de software
pentru jocuri video, planificare în domeniul
designului, design grafic., servicii de consultanță
în materie de tehnologie a informației (it),
cercetare și dezvoltare de produse noi pentru
terți, consultanță în domeniul programelor de
calculator, dezvoltare de software, consultanță
tehnologică în domeniul inteligenței artificiale,
furnizori de servicii externalizate în domeniul
tehnologiei informației, consultanță în materie
de design web, proiectare și creare de pagini
de internet pentru alte persoane., servicii it,
testare, autentificare și controlul calității, servicii
în domeniul științei și tehnologiei.

───────

(210) M 2022 00994
(151) 10/02/2022
(732) INFOREG SRL, STR. PETOFI

SANADOR, BLOC F4 ,SC CO 6,
AP 3, JUDETUL MURES, SOVATA,
MUREȘ, ROMANIA

(740) ALECU BOGDAN, STRADA
L.PATRASCANU 2, JUDETUL BACAU,
BACAU, 600018, BACĂU, ROMANIA

(540)

GREEN LIFE TINY HOUSE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

───────

(210) M 2022 00995
(151) 10/02/2022
(732) REAL ESTATE SRL, SOS.

BUCURESTI NORD, NR.10,
CLADIREA GLOBAL CITY
BUSINESS PARK SALA DE
MEETING 4, BL.CORPUL O11,
JUDETUL ILFOV, VOLUNTARI,
500113, ILFOV, ROMANIA

(740) ALECU BOGDAN, STRADA L.
PATRASCANU 2, JUDETUL BACAU,
BACAU, 600018, BACĂU, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena:
26.07.25

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

7. Mașini, mașini-unelte, mașini atomizoare,
maşini pentru mișcare și manevrare, maşini
pentru măturare, curățare și spălare, mașini de
distribuire, mașini și mașini-unelte de urgență și
salvare, mașini și mașini-unelte pentru tratarea
materialelor și pentru fabricare, mașini de
aprovizionare cu apă (pompe), mașini electrice
de gaurit, mașini de aspirare pentru curățarea de
impurități, mașini industriale de aspirare folosite
în producție, mașini suflante, mașini pentru
umflarea baloanelor, mașini pentru tabletat,
mașini pentru absorbția aerului, mașini de

20. Case mici din lemn.
37. Servicii de construcție a caselor mici de
lemn.
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curățat bazinele de înot, mașini de curățat
covoare (electrice), mașini de măturat, mașini de
măturat covoare, mașini de măturat cu rol de
curățare a piscinelor, mașini de spălare a ouălor
viermilor de mătase, mașini de spălat, mașini
de spălat articole de îmbrăcăminte (electrice),
mașini de spălat covoare, mașini de spălat cu
cilindru pentru spălarea cilindrilor de imprimare,
mașini de întreținere a podelelor (acționate
electric) pentru șlefuire, mașini de spălat de
uz casnic, mașini de spălat electrice, mașini
de spălat electrice, de uz industrial, mașini de
spălat folosite în spălătorii (care funcționează
cu monede), mașini de spălat haine (sistem
preplătit), mașini de spălat industriale, mașini
de spălat sticle, mașini de spălat pentru veselă,
mașini de spălat podeaua, mașini de spălat
vase de uz casnic, mașini de spălat vase de
uz menajer, mașini de spălat vasele, de uz
industrial, mașini de spălat vehicule, mașini
de uscat gogoși de mătase, mașini electrice
de ceruit de uz casnic, mașini electrice de
ceruit pentru uz casnic, mașini electrice de
curățare cu abur, mașini electrice de curățare
prin aspirație de uz casnic, mașini industriale
de curățare (lustruire) pentru pardoseli, mașini
industriale de curățare prin șamponare, mașini
industriale de curățat covoare, mașini industriale
de curățat cu vid, mașini industriale de degresat,
mașini industriale pentru aspirarea covoarelor,
mașini industriale pentru curățare chimică,
mașini industriale pentru curățarea pardoselilor,
mașini pentru curățarea nisipului, mașini pentru
curățarea petelor, mașini pentru curățarea
podelelor, mașini pentru curățarea uscată a
rufelor, mașini pentru degresare și înălbire
continuă, mașini pentru perierea covoarelor,
mașini pentru spălarea aparatelor de laborator,
mașini pentru spălarea bolurilor (de bucătărie),
mașini pentru înlăturarea rapidă a straturilor
protectoare și a resturilor de adezivi sau spumă
de pe suprafețele de ipsos sau ciment, mașini
pentru șlefuirea podelei, mașini robotizate de
curățare, mașini robotizate pentru curățarea
(lustruirea) podelelor, mașini și aparate electrice
de curățat, mașini și aparate electrice de polizat,
mașini și aparate electrice de șlefuit, mașini și
aparate electrice pentru șamponarea covoarelor,
mașini și aparate electrice pentru șamponat
covoare, mașini de vopsit, mașini pentru tăierea
părului animalelor, mașini de tocat electrice
pentru uz casnic, mașini de decojire pentru
porumb și cereale, mașini de tocat carne,
mașini de sfărâmare, unelte acționate electric,
motoare, cu excepția celor pentru vehiculele
terestre, cuplaje și componente de transmisie,
cu excepția celor pentru vehiculele terestre,

unelte agricole, altele decât uneltele acționate
manual, incubatoare pentru ouă, distribuitoare
automate, pistoale de vopsit, carburatoare, plăci
de zăvorare, ferăstrău cu lanț, dălți pentru
mașini, mandrine (componente de mașini),
pompe de aer comprimat, compresoare (mașini),
mandrine de gaunt (componente de mașini),
mașini electrice de gaunt, aparate de sudură cu
arc electric, ciocane electrice, aparate electrice
de sudură, aparate de ridicare, curele de
ridicare, tobe (componente de mașini), aparate
de tăiere cu arc electric, ghidaje pentru mașini,
pistoale de lipit electrice, scule manuale, altele
decât cele acționate manual, mori pentru uz
caznic, altele decât cele acționate manual,
mori (mașini), motoare electrice, altele decât
cele pentru vehiculele terestre, segmenți de
piston, pistoane pentru cilindre, pistoane pentru
motoare, pistoane (componente ale mașinilor
sau motoarelor), pompe cu aer comprimat,
dispozitive de acționare pentru pompe de
vid, ejectoare (pompe), lagăre pentru pompe
cu vid, membrane pentru pompe, pompe
pentru mașini de muls, pistoale pentru pompe
de alimentare cu carburant, pompe, pompe
aspirante, pompe axiale, pompe centrifuge,
pompe centrifuge cu autoamorsare, pompe
centrifuge pentru unitățile de condensare,
pompe (componente ale mașinilor sau ale
motoarelor), pompe, compresoare și suflante,
pompe cu autoreglare (altele decât cele
pentru furnizare de combustibil la stațiile de
alimentare), pompe cu diafragmă, pompe cu
diafragmă pentru pomparea materialelor semi-
lichide, pompe cu diafragmă pentru pomparea
materialelor fluide, pompe cu diafragmă pentru
pomparea materialului lichid, pompe cu osmoză
inversă, pompe cu roți dințate, pompe cu spirală,
pompe cu șurub excentric, pompe cu turbină
verticală, pompe cu volum controlat, pompe de
aer, pompe de aer (instalații de garaje), pompe
de aer pentru terarii, pompe de aerare, pompe
de aerare pentru acvarii, pompe de aerare pentru
corpuri de apă, pompe de aerare pentru iazuri,
pompe de alimentare, pompe de apă, pompe de
apă acționate cu motor, pompe de apă centrifuge
pentru uz casnic, pompe de apă folosite la
motoare, pompe de apă pentru aerarea bazinelor
cu apă, pompe de apă pentru aerisirea acvariilor,
pompe de apă pentru băi, pompe de apă
pentru băi spa, pompe de apă pentru dușuri,
pompe de apă pentru piscine, pompe de apă
pentru unități de filtrare a apei, pompe de apă
pentru utilizare în iazuri de grădină, pompe de
apă pentru utilizare în terarii, pompe de apă
pentru utilizare în acvarii, pompe de căldură
(piese pentru mașini), pompe de circulație,
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pompe de combustibil, pompe de combustibil
(cu autoreglare), pompe de combustibil pentru
vehiculele cu motor, pompe de combustibil
pentru motoare, pompe de combustibil pentru
vehicule terestre, pompe de difuzie, pompe de
distribuire, pompe de distribuție a combustibilului
pentru stațiile de alimentare, pompe de drenare
cu ulei, pompe de duș, pompe de eliminare
a depunerilor, pompe de gresare, pompe
de gresare (mașini-unelte), pompe de gresat
acționate cu aer comprimat, pompe de injecție
a combustibilului, pompe de macerare, pompe
de presiune, pompe de presiune pentru mașini
și instalații de spălat, pompe de refulare, pompe
de santină, pompe de ulei pentru motoare,
pompe de ulei pentru motoare de vehicule
terestre, pompe de ulei pentru vehicule terestre,
pompe de valuri pentru acvarii, pompe de vid,
pompe de vid cu piston, pompe de vid (mașini),
pompe de vid și de refulare, pompe electrice,
pompe electrice de apă, pompe electrice de
apă pentru băi spa, pompe electrice de apă
pentru băi, pompe electrice de apă pentru
piscine, pompe electrice de grădină, pompe
electrice pentru iazuri, pompe electrice pentru
piscine, pompe electrice submersibile, pompe
folosite în industria alimentară (mașini), pompe
hidraulice, pompe hidraulice cu servocontrol,
pompe pentru aerosoli, pompe pentru beton,
pompe pentru extracția de gaze (mașini),
pompe pentru extragerea de lichide (mașini),
pompe pentru extragerea de vapori (mașini),
pompe pentru fluide, pompe pentru instalația
de răcire a motoarelor, pompe pentru instalații
de încălzire, pompe pentru instalațiile de
recuperare a agentului frigorific, pompe pentru
mori de vânt, pompe pentru motoare de vehicule
terestre, pompe pentru nămol, pompe pentru
temperaturi înalte, pompe pneumatice, pompe
pneumatice de gresare, pompe pneumatice
pentru alimentarea cu gaze lichefiate, pompe
reprezentând componente ale mașinilor de
spălat, pompe robotizate cu aer comprimat,
pompe rotative, pompe rotative cu lobi,
pompe rotative cu roți dințate, pompe rotative
volumetrice, pompe submersibile, rotoare pentru
pompe centrifuge, segmenți de piston pentru
pompe termice, supape (componente ale
pompelor), supape pentru pompe, mașini și
dispozitive electrice pentru polizare, ciocane
mecanice, prese de vin, mașini de pulverizat
vopseaua, demaroare pentru motoare, pompă
de apă, motopompă de apă, motoburghiu
pe benzină, accesorii pentru motoburghie,
compresor, mașini de ascuțit, aparat de sudură
acționat cu gaz, mașini electrice de sudură,
mașini de făcut cârnați, lopeți mecanice,

mașini de îndoit, mașini de zdorbit, mașini
de tăiere, mașini de ondulare, mașini de
plivit, mașini de tuns iarbă, mășini unelte,
mașini cu roți, scule (componente de mașini),
cricuri, turbocompresoare, mașini de debavurat,
transmisii pentru mașini, lanțuri de transmisie,
altele decât cele pentru vehiculele terestre, lopeti
mecanice, mașini de calibrare, roboți (mașini),
mașini de nituire, prese (mașini de uz industrial),
mașini de rabotare, mașini pentru asamblarea
bicicletelor, mașini de daracit, clești de tăiat
(mașini), mașini de ștanțat și filetare.
9. Aparate și instrumente pentru înregistrarea,
transmiterea, reproducerea sau procesarea
sunetului, imaginilor sau datelor, suporturi
media înregistrate și descărcabile, software
de calculator, suporturi media digitale sau
analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, calculatoare și dispozitive
periferice de calculator, imprimante, circuite
imprimate, imprimante fotografice, imprimante
matriciale, imprimante scaner, imprimante
optice, comutatoare imprimante, imprimante
termice, aparate pentru imprimare fotografică,
software pentru gestionarea tipăririi la
imprimantă, software de calculator descărcabil
pentru proiectarea și modelarea de produse
imprimabile tridimensionale, reclame luminoase,
afișaje electronice, panouri de afișaj electronic,
dispozitive de afișaj electronice, unități de
afișaj vizual, software de afișaj electronic,
panouri de afișaj electroluminescente, panouri
luminoase de afișaj stradal, panouri mecanice
de afișaj stradal, panouri de semnalizare cu
afișaj digital, dispozitive de afișaj publicitar
(mecanice sau luminoase), panouri de afișaj
din metal (luminoase sau mecanice), etichete
electronice, etichete codificate autoadezive,
etichete autocolante (magnetice), etichete
magnetice de identificare, etichete electronice
de siguranță, etichete electronice pentru mărfuri,
etichete de identificare (codificate), etichete
de identificare (care pot fi citite de aparate),
software de calculator folosit ca interfață de
programare a aplicațiilor (api), software de
calculator descărcabil folosit ca interfață de
programare a aplicației (api), software, aplicații
software descărcabile, software gratuit, software
utilitar, software educational, software adaptabil,
software industrial, software electromecanic,
software senzitiv, software multimedia, software
mobil, software științific, software interactiv,
software social, software antispyware, software
biometric, software bancar, software integrat,
software colaborativ, platforme de software
colaborative (software) înregistrate sau
descărcabile, software pentru fiabilitatea
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software-ului, software pentru testarea de
software, software de compilare, software de
comunicații, software de calculator, software
video interactiv, software pentru jocuri, software
de decodare, software pentru tablete, software
de bioinformatică, software pentru editare,
software de asistență, software de simulare,
software pentru studenți, software pentru
divertisment, software pentru fabricație, software
de pregatire, software de telecomunicatii,
software de securitate, software pentru predare,
software de autentificare, software cad-cam,
software pentru logistică, software pentru
domotica, software pentru plăți, pachete de
software, software pentru cartografiere, software
pentru conferințe, software pentru servere,
software de sistem, software pentru criptografie,
software pentru inventariere, software pentru
birouri, software de optimizare, software pentru
testare, software de contabilitate, software
pentru intranet, software pentru topografie,
software pentru planificare, software pentru
prezentare, software de editare, software pentru
extranet, software pentru întreprinderi, software
pentru reportare, software pentru animație,
software de navigație, software de rețea,
software de referință, software de realitate
virtuală, software pentru comprimarea datelor,
microprocesoare programabile prin software,
software pentru gestiunea documentelor,
software de reprezentare tabelară, software
pentru verificarea creditelor, software
pentru recuperarea creanțelor, cartușe
(software) pentru calculatoare, software
pentru tehnoredactare computerizată, software
de calculator (programe), software de
gestiune financiară, grafică digitală (software
descărcabil), software pentru telefoane mobile,
pachete de software integrat, software de
operare încorporat, software de calculator
descărcabil, software pentru recunoasterea
fetelor, software pentru analiză facială, software
pentru realitate augmentată, software pentru
recunoasterea vocala, software informatic
utilitar descărcabil, software de mesagerie
instantanee, software pentru tehnologia
afacerilor, software pentru control parental,
software pentru gestionare locală, software
de divertisment interactiv, software pentru
cursuri virtuale, software de comunicații
unificate, software pentru inginerie electrică,
software de întreținere predictivă, software
pentru inginerie civilă, software pentru inginerie
mecanică, software de calculator înregistrat,
software antivirus pentru calculatoare, software
pentru cloud computing, software pentru
telefoane inteligente, software pentru plăți

electronice, software pentru recunoasterea
caracterelor, software pentru redirecționarea
mesajelor, software pentru asistent virtual,
software pentru servere virtuale, software
pentru automatizare industrială, software pentru
detectarea incendiilor, software pentru servere
media, software pentru servere proxy, software
pentru afișare video, software pentru controlul
mișcării, software pentru contracte inteligente,
software pentru administrarea prezentării,
software interactiv pentru afaceri, software
descărcabil pentru jocuri, aplicații software
descărcabile pentru roboți, software pentru
conferințe video, software pentru ingineria
produselor, software pentru editare audio,
software pentru simularea aplicațiilor, software
pentru e-mail, software pentru învățare
automată, software de blog-uri, software pentru
server web, aplicații software pentru web
descărcabile, software pentru automatizarea
documentelor, software pentru artă grafică,
software pentru controlarea mediului, software
de inteligență artificială, software de animație
3d, software pentru simulare (formare), software
pentru gestionarea macrodatelor, software
pentru plugin-uri, software pentru monitorizarea
sănătății, software pentru monitorizarea
mediului, pachete de software de calculator,
software pentru telefonie prin calculator,
software de calculator pentru codificare,
software de calculator pentru ingineria de
software asistată de calculator, software pentru
organizarea adunărilor generale, software
de grafică pe calculator, software pentru
gestionarea proceselor industriale, software
pentru cititoare de carduri, platforme de software
de calculator, software pentru mesagerie on-
line, software pentru compunerea de muzică,
software pentru comunicarea de date, software
de prelucrare a datelor, software pentru
motoare de căutare, programe de calculatoare
(software descărcabil), software de aplicații
de calculator, software pentru economizor de
ecran, software de recunoaștere a gesturilor,
aplicații software de calculator, descărcabile,
software de calculator pentru publicitate,
software pentru table interactive whiteboard,
software pentru diagnoză și depanare,
software informatic de uz comercial, software
pentru acces la internet, software pentru
monitorizarea sistemelor informatice, software
pentru prelucrarea tranzacțiilor comerciale,
software de analiză a discursului, software
descărcabil pentru poșta electronică, software
de mesagerie instantanee descărcabil, software
de sincronizare de fișiere, software pentru
mijloace de comunicare, software pentru
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flux de lucru, software pentru master în
educație, software utilizat in domeniul muzical,
software de protejare a confidențialității, software
de diagnoză la distanță, software pentru
comunități de utilizatori, aplicații software
pentru telefoane mobile, descărcabile, software
care permite recuperarea datelor, software de
calculator pentru televiziune, software pentru
gestionarea dispozitivelor mobile, software
de administrare de afaceri, software pentru
dezvoltare de aplicații, software de calculator
pentru divertisment, software descărcabil de
pe internet, software pentru servere pentru
imprimante, software pentru servere de aplicații,
software pentru servere de fișiere, software
pentru administrarea de clădiri, software pentru
dezvoltare de produse, software pentru servere
de comunicații, software pentru servere de
cloud, software pentru stocare digitală distribuită,
aplicații software pentru controlul iluminării,
descărcabile, software pentru gestionarea
performanței economice, platforme pentru
controlul reviziei (software), software de
asistență în producție, software pentru extragere
de date, software pentru simulare de vehicule,
software pentru gestionarea riscului operațional,
software pentru medii de dezvoltare, software
pentru repararea erorilor informatice, software
de management de conținut, software de
gestiune a datelor, software de suport
pentru sisteme, software pentru previziuni
de piață, software pe partea de server,
software de comandă pentru mașini, software
pentru streaming de multimedia, software
pentru recuperarea de informații, software
pentru detectarea de riscuri, software de
control de conținut, software pentru acces la
conținut, software pentru fiabilitatea hardware-
ului, software pentru dezvoltare de jocuri,
software pentru tablouri de bord, software pentru
gestionarea de imagini, platforme software
de management colaborativ, software pentru
comerț cu amănuntul, software pentru sisteme
de rezervare, software pentru crearea de
diagrame, software pentru testarea hardware-
ului, software pentru jocuri video pe calculator,
software de interfață grafică pentru utilizator,
software pentru integrarea segmentelor de
control, software pentru asigurarea securității
poștei electronice, software pentru operare
lan (rețea locală), software pentru jocuri de
realitate virtuală, software pentru recunoașterea
optică a caracterelor, software de divertisment
interactiv pentru calculatoare, software pentru
automatizarea arhivării de date, software
de calculator pentru automatizarea fabricilor,
software de calculator pentru estimarea

costurilor, software de calculatoare pentru
comerț electronic, software pentru controlul
imprimantelor de calculator, cartușe pentru
jocuri de calculator (software), software
pentru upi (interfață universală periferică),
software educațional de calculator pentru copii,
software de calculator pentru administrarea
rețelelor, software de calculator pentru
controlul timpului, software de calculator
pentru programarea faxurilor, software pentru
comandarea terminalelor cu autoservire,
software pentru prelucrarea de imagini digitale,
software utilizat la prelucrarea plachetelor
semiconductoare, software și platforme digitale
de telefonie, aplicații software pentru dispozitive
fără fir descărcabile, software pentru firewall-
uri pentru calculatoare, software multimedia
înregistrat pe cd-rom, software pentru jocuri de
calculator, descărcabil, software de securitate
descărcabil pentru calculatoare, software pentru
sisteme de navigație gps, software pentru
analiza datelor de afaceri, firmware și
software pentru țigări electronice, software
pentru securitatea rețelelor și dispozitivelor,
software pentru întocmire de declarații
fiscale, software și aplicații pentru dispozitive
mobile, software înregistrat pentru jocuri pe
calculator, software pentru jocuri video de
calculator, software-uri descărcabile pentru
cloud computing, descărcabilă, software de
calculator pentru controlul amplificatoarelor,
seturi pentru dezvoltare de software (sdk),
software de aplicații informatice pentru televizor,
software pentru dispozitive electronice digitale
portabile, aplicații software descărcabile pentru
telefoane inteligente, software pentru efectuarea
de tranzacții online, software de calculator
pentru controlul iluminatului, software pentru
gestionarea unui magazin online, software de
aplicații pentru dispozitive mobile, software
pentru documentarea și analiza incendiilor,
aplicații software de tipul business intelligence
descărcabile, software pentru optimizarea
motoarelor de căutare, software pentru
tomografie cu raze x, software de învățare
automată pentru finanțe, software de inteligență
artificială pentru vehicule, software de învățare
automată pentru supraveghere, software pentru
utilități, securitate și criptografie, software de
realitate augmentată pentru simulări, software
de realitate augmentată pentru învățământ,
software pentru aplicații web și servere, software
de realitate virtuală pentru învățământ, software
de cinema de realitate virtuală, software de
învățare automată pentru analize, software de
inteligență artificială pentru analiză, software
pentru procese de fabricație inteligente, software
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de inteligență artificială pentru supraveghere,
software de învățare automată pentru publicitate,
software pentru servere de poștă electronică,
software de realitate virtuală pentru simulări,
software pentru realitate virtuală și augmentată,
software pentru administrarea conținutului web
(wcm), software pentru jocuri de calculator,
înregistrat, software interactiv pentru baze
de date, software pentru jocuri cu realitate
augmentată, software de recunoaștere optică
a semnelor, software pentru furnizori de
soluții digitale, software pentru generarea
de imagini virtuale, software de realitate
virtuală pentru telecomunicații, software pentru
automatizarea proceselor robotice (rpa), suite de
programe de birou (software), software pentru
dezvoltarea mijloacelor de comunicare, software
de recunoaștere inteligentă a caracterelor,
software de suport pentru luarea deciziilor,
software pentru speculații intrazilnice (day
trading), software pentru simulare (servicii
de divertisment), software pentru planificarea
resurselor întreprinderii (erp), software pentru
gestionarea lanțului de aprovizionare, software
pentru grafică 3d pe calculator, software de
operare usb (magistrală serială universală),
software de calculator pentru gestionarea
tranzacțiilor financiare, software folosite pentru
dozimetrie în domeniul radioterapiei, dispozitive
de control industriale care includ software,
software de calculator pentru căutarea de
date, software pentru sisteme de operare
pe calculator, software de calculator legat
de istoricul financiar, software de calculator
pentru seturi de caractere, software de
calculator descărcat de pe internet, software
de calculatoare destinat estimării resurselor
necesare, jocuri video programate incluse
pe cartușe (software), instrumente pentru
dezvoltarea de software de calculator, software
de calculator pentru comunicarea între
microcalculatoare, software pentru serverul de
acces la rețea, software pentru livrare de
conținut fără fir, software pentru prelucrarea
de fișiere muzicale digitale, software informatic
pentru crearea de firewall-uri, software de
jocuri electronice pentru telefoane mobile,
software de dezvoltare a unui site web,
software pentru sisteme de navigație prin satelit,
software interactiv multimedia pentru a juca
jocuri, software de calculator descărcabil pentru
gestionarea datelor, software de calculator
descărcabil pentru gestionarea informațiilor,
software de navigare pe rețele informatice
globale, software pentru fabricare asistată de
calculator (cam), software de monitorizare
de rețele tip cloud, software de proiectare

asistată de calculator (cad), aplicație software
pentru servicii de cloud computing, software
de calculator pentru acționarea de vehicule,
software informatic pentru prelucrarea datelor
de localizare, software de înregistrare a
datelor despre antrenamente, software de
realitate virtuală pentru învățarea medicinei,
software pentru punerea la comun de fișiere,
software pentru sincronizare de baze de date,
software de calculator pentru înregistrare de
sunete, software de modelare și simulare
a incendiilor, software pentru televiziune cu
circuit închis (cctv), software pentru servere de
baze de date, software de marketing pentru
motoare de căutare, software pentru sisteme
de informații geografice (gis), software pentru
rețea fără fir tip mesh, portaluri inteligente
pentru stocare definită prin software, software
pentru supravegherea de articole electronice
(eas), software de învățare automată pentru
domeniul sănătății, software de inteligență
artificială pentru domeniul sănătății, software
pentru inteligență artificială și învățare automată,
software de comunicare, rețelizare și rețele
sociale, software cms (sistem de gestionare a
conținutului), software pentru inginerie asistată
de calculator (cae), software pentru gestionarea
proceselor de afaceri (bpm), software pentru
sisteme informatice de management (mis),
software pentru managementul relațiilor cu
clienții (crm), software de calculator pentru
afișarea mediilor digitale, software de calculator
descărcabil pentru tehnologie blockchain,
software de calculator pentru asistarea
proiectării echipamentelor sportive, programe
pentru jocuri de calculator (software de
calculator), software de calculator pentru
analizarea informațiilor de piață, software
de procesare a datelor pentru reprezentări
grafice, software de operare pe calculator
pentru mainframe-uri, software de operare
pentru wan (rețea zonă extinsă), software
de calculator care permite jucarea de jocuri,
software de procesare a datelor pentru
procesarea textelor, software de calculator
pentru controlul accesului la calculatoare,
software de calculator pentru crearea de modele
financiare, software de simulare pentru utilizare
cu calculatoarele digitale, software de calculator
pentru prelucrarea datelor de comunicare,
software de calculator folosit în domeniul
publicării electronice, software de calculator
pentru gestionarea foilor de calcul, software
de imagistică prin satelit pentru interpretarea
fotografiilor, software pentru controlul funcționării
dispozitivelor audio și video, cartele codificate
pentru accesarea software-ului de calculator,
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software informatic pentru comunicații în rețele
fără fir, software de jocuri electronice pentru
dispozitive fără fir, software informatic pentru
administrarea rețelelor de calculatoare locale,
software de divertisment interactiv, descărcabil,
pentru jocuri video, software informatic pentru
sisteme de poziționare globală (gps), software
bios (sistem de bază de intrare/ieșire),
software de comunicare pentru conectarea
rețelelor informatice mondiale, software pentru
prelucrarea imaginilor, materialelor grafice și
textelor, software de calculator descărcabil
pentru transmiterea de informații, software
pentru realitate augmentată destinat creării de
hărți, software de calculator pentru prelucrarea
de imagini digitale, software care permite
funizarea de informații prin internet, middleware
pentru administrarea funcțiilor software pe
dispozitive electronice, software de calculator
în legătură cu domeniul medical, software de
calculator care permite schimb de informații,
software de calculator pentru diseminarea
datelor de localizare, software de prelucrare de
imagini pentru camere auto, software pentru
sisteme electronice de asistență la condus,
software pentru evaluarea comportamentului
clienților în magazine online, software de
calculator pentru curățarea și optimizarea
sistemelor, software chatbot de calculator pentru
simularea de conversații, software de inteligență
artificială pentru mașini fără șofer, software
de comerț electronic și de plăți electronice,
software pentru mijloace de comunicare și
pentru publicare, software pentru operarea și
gestionarea componentelor circuitelor integrate,
software pentru contabilizarea gazelor cu efect
de seră, software pentru detectarea automată
a proceselor economice (abpd), software
educaţional care conține instrucțiuni pentru
jucarea jocurilor, platforme software înregistrate
sau descărcabile, care permit utilizatorilor
să strângă bani, platforme de software de
calculator înregistrat sau descărcabil, aplicații
software descărcabile destinate utilizării cu
imprimante tridimensionale, software pentru
gestionarea ciclului de viață al produselor,
platforme de software de calculator pentru rețele
sociale înregistrate sau descărcabile, software
de recunoaștere optică a codurilor de bare,
software de calculatoare pentru comunicarea cu
utilizatorii calculatoarelor portabile, software de
calculator pentru citirea la distanță a contoarelor,
software interactiv de divertisment pentru
folosirea cu calculatoare personale, software de
calculator adaptat pentru utilizarea în operarea
calculatoarelor, pachete de software integrat
pentru utilizare la automatizarea laboratoarelor,

suporturi de date pentru calculatoare, care conțin
software înregistrat, software de calculator
pentru interpretarea amprentelor digitale sau
palmare, software pentru facilitarea tranzacțiilor
securizate cu cărți de credit, software de
calculator pentru scanarea imaginilor și a
documentelor, software care permite transmisia
de fotografii către telefoane mobile, software
pentru editarea de imagini, sunete și materiale
video, software de întreținere și operare a unui
sistem informatic, software pentru crearea și
editarea de muzică și sunete, aplicație software
pentru servicii de rețele sociale prin internet
descărcabile, software de jocuri electronice
pentru dispozitive electronice de mână, software
de divertisment interactiv, descărcabil, pentru
jocuri pe calculator, software informatic pentru
convertirea documentelor imagini în formate
electronice, software de comunicare pentru
conectarea utilizatorilor de rețele informatice,
software pentru realitate augmentată destinat
utilizării pe dispozitive mobile, software pentru
jocuri de calculator utilizat jocuri interactive
online, software de calculator pentru compilarea
de date de localizare, software de calculator
pentru colectarea de date de localizare, software
de calculator pentru transmisia de date de
localizare, software pentru servicii de posta
electronica si mesagerie electronica, software
de calculator înregistrat pentru conducere
auto în siguranță, software pentru comanda
aparatelor și instrumentelor pentru iluminat
scenic, software pentru sisteme de detectare
a accesului neautorizat (ids), software de
marketing pentru motoare de căutare pentru
terți, software pentru optimizarea costului pe
clic (pay per click), software pentru jocuri de
calculator folosit pe aparate mobile, software
descărcabil pentru jocuri electronice pentru
dispozitive fără fir, software de calculator pentru
utilizare la proiectarea circuitelor integrate,
software de sistem de gestionare a fluxului
de lucru, platforme de editare colaborativă
în timp real (rtce) (software), software
pentru gestionarea conținutului la nivel de
întreprindere (ecm), software de calculator
pentrumonitorizarea de la distanță a contoarelor,
software pentru controlul și îmbunătățirea calității
sunetului la echipamentele audio, software
de calculator pentru autorizarea accesului
la baze de date, programe de jocuri pe
calculator descărcate de pe internet (software),
calculatoare personale care includ software
privind informații legate de dietă, software pentru
comerț prin intermediul unei rețele globale
de comunicații, software de calculator pentru
crearea de site-uri web dinamice, software
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de calculator pentru optimizarea resurselor
audiovizuale ale aplicațiilor multimedia, cutii
adaptate pentru stocarea de discuri de software
de calculator, software pentru organizarea și
vizualizarea de imagini digitale și fotografii,
software de calculator pentru contabilitate inter-
rețea în domeniul telecomunicațiilor, software
de calculator descărcabil pentru monitorizare
la distanță și analiză, software pentru
gestionarea operațională a cardurilor magnetice
și electronice portabile, software de calculator
pentru detectarea pericolelor pentru rețelele de
calculatoare, software care permite furnizarea
de informații prin rețele de comunicare, software
pentru administrarea de jocuri și jocuri de
noroc online, software pentru care permite
furnizarea de medii electronice prin internet,
software pentru integrarea de publicitate online
pe site-uri web, software pentru închirierea de
spațiu publicitar pe site-uri web, software de
calculator care permite căutarea ți recuperarea
de date, software de sistem și de suport de
sistem și firmware, software pentru planificarea,
integrarea și optimizarea aplicațiilor pentru orașe
inteligente, software de calculator descărcabil de
pe rețele globale de calculatoare, software de
calculator pentru comunicarea între calculatoare
printr-o rețea locală, software de calculator
pentru creare de seturi de caractere și
fonturi, software de calculator pentru integrarea
aplicațiilor și a bazelor de date, software
de calculator pentru controlul și gestionarea
accesului la aplicațiile serverului, hardware de
calculator folosit la ingineria de software asistată
de calculator, software pentru protecția datelor
cu caracter personal și a vieții private, software
de calculator pentru testarea vulnerabilității
calculatoarelor și rețelelor de calculatoare,
software pentru aplicații de calculator cu jocuri și
jocuri de noroc, software care permite furnizarea
de medii electronice prin rețele de comunicare,
software de calculator interactiv care furnizează
informații de navigație și călătorie, software
pentru crearea de materiale publicitare online
pe site-uri web, software pentru procesarea
plăților electronice către și de la alte persoane,
software de conversie a limbajului natural
în comenzi executabile de mașini, software
de calculator descărcabil pentru a fi utilizat
ca portmoneu electronic, software descărcabil
pentru accesul și comanda la distanță a
unui calculator, software pentru prelucrarea
datelor și imaginilor pentru realizarea de
modele tridimensionale, software de calculator
pentru sisteme biometrice de identificare și
autentificare a persoanelor, software de aplicații
pentru calculatoare personale pentru sistemele

de control al documentelor, plăci de circuite
suplimentare pentru conectarea calculatoarelor
la software-ul de rețea, programe de jocuri pe
calculator pentru simularea tranzacțiilor de valori
mobiliare (software), software de calculator care
poate fi descărcat prin intermediul rețelelor
informatice globale, software pentru jocuri pe
calculator destinate utilizării pe telefoanele
mobile și celulare, software pentru jocuri pe
calculator, descărcabil dintr-o rețea globală
de calculatoare, software informatic destinat
utilizării în crearea și elaborarea de site-uri
web, software pentru căutarea și recuperarea de
informații printr-o rețea de calculatoare, software
de calculator pentru comanda de la distanță a
aparatelor de securitate, software de calculator
pentru monitorizarea utilizării calculatoarelor și
internetului de către copii, software de calculator
menit sa faciliteze servicii de teleconferinta,
videoconferinta si videotelefon, software de
control pentru iluminat destinat utilizării în
locații comerciale și industriale, software pentru
aplicații de calculator destinat utilizării cu
dispozitive de calculator portabile, software
de aplicații de calculator destinat utilizării
la implementarea internetului lucrurilor (iot),
software pentru administrarea de date și fișiere și
pentru baze de date, software pentru prelucrarea
de imagini, grafice, conținut audio, conținut
video și text, software de monitorizare, analiză,
control și derulare de operațiuni din lumea
fizică, software de aplicații pentru calculatoare
personale pentru gestionarea sistemelor de
control al documentelor, software pentru
controlul sistemelor de mediu, de acces și de
securitate pentru clădiri, software de comunicare
pe calculator care permite clienților să acceseze
informații referitoare la conturi bancare și să
efectueze tranzacții bancare, drivere software
pentru dispozitive electronice care permit
hardware-ului de calculator și dispozitivelor
electronice să comunice unele cu altele,
software pentru îmbunătățirea posibilităților
audiovizuale ale aplicațiilor multimedia, și
anume integrarea de text, sunet, grafici,
imagini fixe și animate, software pentru
comerțul electronic care permite utilizatorilor
să execute tranzacții comerciale electronice
prin intermediul unei rețele informatice globale,
software pentru realitate augmentată destinat
utilizării pe dispozitive mobile pentru integrarea
datelor electronice cu medii din lumea
reală, software pentru integrarea inteligenței
artificiale și învățării automate în tehnologia
de lucru cu volume mari de date, software
descărcabil pentru jocuri de calculator într-o
rețea informatică mondială și de pe dispozitive
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fără fir, aplicatii mobile descărcabile, procesoare
pentru aplicații, aplicații mobile educative,
descărcabile, aplicații educative pentru tablete,
descărcabile, aplicații de calculator educative,
descă rcabile, aplicații software pentru roboți,
descărcabile, aplicații software pentru web,
descărcabile, aplicații pentru circuite specifice
integrate, descărcabile, aplicații pentru fluxul de
lucru, descărcabile, aplicații pentru recuperarea
de informații, descărcabile, aplicații software
pentru dispozitive fără fir, descărcabile,
aplicații software descărcabile pentru telefoane
inteligente, descărcabile, aplicații software
de tipul business intelligence, descărcabile,
aplicații de birou și de întreprindere,
descărcabile, aplicații mobile descărcabile
pentru gestionarea de date, aplicații mobile
descărcabile pentru transmiterea de date,
aplicații mobile descărcabile pentru transmiterea
de informații, aplicații mobile descărcabile pentru
gestionarea de informații, aplicații descărcabile
destinate utilizării cu dispozitive mobile, software
de aplicații de calculator pentru transmisia
continuă de conținut media audiovizual pe
internet, software descărcabil sub formă de
aplicații mobile pentru restaurante virtuale pentru
livrare și comenzi, software de calculator pentru
aplicații mobile care permit interacțiunea și
interfața dintre vehicule și dispozitive mobile,
modele de design grafic descărcabile
folii de protecție pentru tablete, folii de protecție
adaptate pentru telefoane inteligente, folii de
protecție adaptate pentru lentilele telefoanelor
inteligente, folii de protecție adaptate pentru
ecrane de calculatoare, folii de protecție cu
cristale lichide pentru telefoane inteligente,
încărcătoare pentru telefoane inteligente, fete
pentru telefoane celulare, carcase pentru
telefoane mobile, încărcătoare de baterii pentru
telefoane, telefoane mobile folosite în vehicule,
dispozitive mâini libere pentru telefoane, cutii
adaptate pentru telefoane mobile, suporturi
adaptate pentru telefoane mobile, telefoane
alimentate cu energie solară, huse pentru
telefoane (special adaptate), dopuri antipraf
pentru telefoane celulare, huse din pânză
sau material textil pentru telefoane mobile,
protecții de ecran, din sticlă călită, pentru
telefoane inteligente, brățări inteligente care
transmit date către telefoane inteligente, protecții
de ecran sub formă de folii pentru telefoane
mobile, încărcătoare de baterii de telefoane
mobile destinate utilizării în vehicule, aparate
de telecomunicații destinate utilizării cu rețele
de telefoane mobile, tocuri pentru telefoane
mobile din piele sau din imitații de piele,
tastaturi pentru telefoane inteligente, prize de

extensie pentru telefoane, baterii auxiliare pentru
telefoane mobile, huse din piele pentru telefoane
inteligente, huse pentru telefoane inteligente,
carcase pentru telefoane inteligente, afișaje
pentru telefoane mobile, afișaje pentru telefoane
inteligente, difuzoare pentru telefoane mobile,
programe pentru telefoane inteligente, suporturi
pentru telefoane mobile.
11. Instalații sanitare și de baie și accesorii
pentru instalații, instalații sanitare, pisoare
(obiecte sanitare), vane (instalații sanitare),
instalații sanitare electrice, robinete pentru
instalații sanitare, instalații sanitare pentru
closete, instalații sanitare de baie, articole
sanitare realizate din porțelan, pisoare
(componente ale instalațiilor sanitare), valve
(accesorii pentru instalații sanitare), articole
sanitare realizate din piatră, obiecte sanitare
din oțel inoxidabil, armături de scurgeri
sanitare pentru bideuri, chiuvete (spălătoare),
componente ale instalațiilor sanitare, armături de
scurgeri sanitare pentru băi, țevi de scurgere
pentru instalații sanitare, accesorii de scurgere
pentru articole sanitare, capace sanitare pentru
vasul de toaletă, armături de scurgeri sanitare
pentru dușuri, accesorii pentru instalații sanitare
de apă, chiuvete de baie (componente de
instalații sanitare), capace pentru scaune (părți
de instalații sanitare), instalații de baie folosite în
scopuri sanitare, robinete de apă sub formă de
părți de instalații sanitare, ventile de amestec sub
formă de componente ale instalațiilor sanitare,
căzi de duș, căzi pentru duș, căzi de baie,
căzi cu duș, căzi cu hidromasaj, căzi pentru
băi de șezut, căzi folosite de către persoanele
cu handicap fizic, cabine de duș, uși pentru
cabine de duș, paravane pentru cabine de
duș, cabine de duș din sticlă, uși pentru
cabine de duș cu cadru metalic, robinete de
combinare (robinete), robinete, vane (robinete),
robinete automate, robinete pentru baie, robinete
de duș, robinete de apă, robinete pentru
lavoare, robinete pentru bideuri, ventile de
amestec (robinete), robinete pentru alimentare
cu apă, robinete pentru reglarea fluxului de
apă, ventile de amestec (robinete) pentru
chiuvete, robinete de mixare pentru reglarea
manuală a temperaturii apei, robinete de duș cu
închidere automată și cu comandă electronică,
rezervoare w.c., rezervoare pentru toaletă,
rezervoare pentru closet, uși pentru duș cu
rame nemetalice.sisteme de aspersoare pentru
irigare, sisteme de aspersoare pentru irigarea
peluzelor, fântâni arteziene, sisteme de irigare și
stropire cu apă, aparate de filtrare a apei, aparate
de filtrare pentru instalațiile de alimentare cu apă,
aparate de filtrare a apei potabile, filtre pentru
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arzătoare cu acetilenă, generatoare de
acetilenă, torţe cu acetilenă, aparate de
odorizare a aerului, aparate de răcire a aerului,
preîncălzitoare de aer, uscătoare cu aer, instalaţii
de filtrare a aerului, aparate de aer condiţionat
pentru vehicule, supape de aer pentru instalaţiile
de încălzire cu abur, aparate şi maşini de
purificare a aerului, sterilizatoare de aer, friteuze
cu aer, instalaţii de aer condiţionat, aparate de
aer condiţionat, arzătoare de alcool, dispozitive
anti-reflexie pentru vehicule (corpuri de iluminat)/
dispozitive contra orbirii pentru vehicule (corpuri
de iluminat), duze anti-stropire pentru robinete,
aparate de filtrare pentru acvarii, încălzitoare
pentru acvarii, lumini pentru acvarii, lămpi
cu arc, instalaţii pentru transportul cenuşei,
automate, autoclave, electrice, pentru gătit/
oale sub presiune, electrice, cuptoare pentru
brutărie, grătare, căzi de baie pentru băi de
şezut, fitinguri pentru baie, instalaţii pentru
baie/instalaţii sanitare pentru baie, încălzitoare
pentru pat, aparate pentru răcirea băuturilor,
lumini pentru biciclete, bideuri, pături, electrice,
nu cele pentru scopuri medicale, ţevi de
cazan (tuburi) pentru instalaţiile de încălzire,
cazane, altele decât componentele maşinilor,
aparate de sterilizare a cărţilor, suporturi pentru
arzătoarele de gaz, aparate de prăjit pâinea/
prăjitoare de pâine, maşini de făcut pâine,
maşini de copt pâine, arzătoare pentru lămpi,
arzătoare, felinare cu lumânări, carbon pentru
lămpile cu arc, covoare încălzite electric, corpuri
de iluminat pentru plafoane, radiatoare de
încălzire centralizată, candelabre, canale de
fum pentru coşuri, suflante pentru coşurile
de fum, lampioane chinezeşti, fântâni de
ciocolată, electrice, aparate de cromatografie
pentru scopuri industriale, camere sterile
(instalaţii sanitare), articole de îmbrăcăminte
încălzite electric, prăjitoare de cafea, filtre de
cafea, electrice, maşini de cafea, electrice,
bobine (componente ale instalaţiilor de distilare,
încălzire sau răcire), ustensile pentru gătit,
electrice, aragazuri/maşini de gătit, aparate
şi instalaţii de gătit, inele pentru gătit, plite
electrice, cutii de răcire, electrice/răcitoare,
electrice, răcitoare pentru cuptoare/cuve de
răcire pentru cuptoare, instalaţii de răcire
pentru apă, instalaţii de răcire pentru lichide,
maşini şi instalaţii de răcire, instalaţii şi
echipamente de răcire, instalaţii de răcire
pentru tutun, lămpi cu lumină rece, vane
(încălzire), friteuze, electrice, dispozitive de
dezgheţare pentru vehicule, aparate pentru
deshidratarea deşeurilor alimentare, cuptoare
dentare, aparate de dezodorizare, nu cele pentru
uz personal, instalaţii de desalinizare, aparate

aparate de filtrare a apei, aparate pentru filtrarea
apei (altele decât mașini), aparate pentru filtrarea
apei, de uz domestic, aparate pentru filtrarea
apei, de uz industrial, elemente de filtrare
pentru preaplinul rezervoarelor de alimentare
cu apă, unități de filtrare cu membrană pentru
aparate de tratare a apei, elemente de filtrare
pentru ventilele de aerisire ale rezervoarelor de
alimentare cu apă, picurător pentru robinete de
apă, filtre pentru dispozitive de alimentare cu
apă, dispozitive de pulverizare care constituie
componente ale instalațiilor de alimentare cu
apă, dispozitive de purjare de aer folosite
împreună cu instalațiile de alimentare cu apă,
dispozitive de purjare de aeru folosite împreună
cu instalațiile de distribuire a apei, dispozitive
de pulverizare a apei (automate), dispozitive de
pulverizare (instalații automate) pentru irigații,
instalații de filtrare a apei, aspersoare de grădină
(automate), sisteme de aspersoare pentru
irigare, aspersoare automate pentru sistemele
de irigații agricole, aspersoare automate pentru
sistemele de irigații în horticulture mașini de
irigare prin aspersiune folosite în agricultură,
mașini de irigare prin aspersiune folosite în
horticultura, instalații (automate) de irigare
prin aspersiune folosite în agricultură, instalații
(automate) de irigare prin aspersiune folosite
în horticultura, aspersoare (instalații automate)
pentru irigarea florilor și a plantelor instrumente
(automate) de irigare prin aspersiune, cu
excepția mașinilor, mașini de irigare prin
aspersiune pentru terenurile de golf, instalații
(automate) de irigare prin aspersiune pentru
terenurile de golf, aspersoare (automate) pentru
instalații de suprafață, aspersoare (automate)
pentru instalații subterane, valve pentru reglarea
apei (accesorii de reglaj), instalații agricole
pentru irigare, instalații automate de irigare, duze
de pulverizare pentru irigare, aparate de irigare
pentru fertilizare, instalații automate de irigare
pentru plante, instalații automate de irigare
pentru grădină, aparate de irigare de uz horticol,
instalații de pulverizare pentru irigarea automată
a terenurilor, membrane pentru filtrarea apei,
unități de filtrare a apei, filtre grosiere pentru
filtrarea apei, mânere de robinete, robinete
pentru țevi, pulverizatoare pentru robinete,
robinete pentru conducte, robinete cu două
rozete, robinete pentru montarea conductelor,
robinete (accesorii pentru instalații), robinete
de apă controlate electric, robinete pentru
controlarea fluxului de apă, supape cu flotor
(robinete cu plutitor), robinete de închidere
pentru reglarea debitului apei, robinete cu funcție
de economisire a apei, robinete de apă sub
formă de părți de instalații de alimentare cu apă.
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de desicare, lumini direcţionale pentru biciclete,
frigidere, aparate de răcire și congelatoare
pentru depozitare în scopuri medicale, lămpi
terapeutice, nu pentru scopuri medicale, sistem
de cultură hidroponică, recipienți termici electrici,
aparate pentru deshidratat alimente, electrice,
aparate de încălzit mâinile cu alimentare la usb,
încălzitoare de căni cu alimentare la usb, aparate
pentru gătit cușcuș, electrice, lămpi standard/
lămpi de podea, vase pentru tajine, electrice/
vase pentru tajine, electrice, proiectoare de
lumină, mașini de ceață, aparate si instalatii
de încălzire prin pardoseală, umidificatoare,
mașini electrice de făcut lapte de soia, capsule
de cafea, goale, pentru aparate electrice
de cafea, distribuitoare electrice de băuturi,
tuburi de descărcare, pentru iluminat, electrice,
dozatoare de substanţe dezinfectante pentru
toalete, aparate de dezinfectare, aparate de
dezinfectare pentru scopuri medicale, coloane
de distilare, aparate de distilare, lanterne
pentru scufundare, emiţătoare pentru irigaţii cu
picurare (fitinguri pentru irigaţii), aparate de
uscare, aparate de uscare pentru nutreţ şi
furaj/aparate de uscare pentru furaj, aparate
şi instalaţii de uscare, evaporatoare, vase
de expansiune pentru instalaţiile de încălzire
centralizată, hote de extracţie pentru bucătării,
fiare de călcat cu abur pentru ţesături,
instalaţii cu beculeţe pentru decoraţiuni festive/
ghirlande luminoase pentru decoraţiuni festive,
ventilatoare (aer condiţionat), ventilatoare
(componente ale instalaţiilor de aer condiţionat),
ventilatoare electrice pentru uz personal, aparate
de alimentare pentru cazanele de încălzire,
filamente pentru lămpile electrice, filtre pentru
aerul condiţionat, filtre pentru apa potabilă,
şeminee, domestice, fitinguri, formate, pentru
cuptoare/fitinguri formate pentru cuptoare, torţe,
coşuri de faclă pentru utilizare în industria
petrolieră, drumuri de fum pentru cazanele de
încălzire ale instalaţiilor cu gaz), instalaţii de
tras apa, aparate de gătit la aburi, electrice,
saci pentru picioare, încălziţi electric, încălzitoare
pentru picioare, electrice sau neelectrice, forje,
portabile, fântâni, congelatoare, brichete pentru
aprinderea gazului, aparate pentru prăjirea
fructelor, aparate de fumigatie, nu cele pentru
scopuri medicale, grătare de cuptor, cenuşare
pentru cuptoare/cutii de cenuşă pentru cuptoare,
cuptoare, altele decât cele utilizate în laborator,
brichete cu gaz, aparate de epurare a gazelor,
epuratoare de gaz (componente ale instalaţiilor
cu gaz)/epuratoare (componente), arzătoare pe
gaz, boilere cu gaz, lămpi cu gaz, condensatoare
de gaz, altele decât componentele maşinilor,
arzătoare germicide, lămpi germicide pentru

purificarea aerului, aparate pentru încălzirea
lipiciului, uscătoare de păr, aparate de uscare
a mâinilor pentru băi, lanterne pentru cap/
lămpi portabile cu fixare pe cap, faruri pentru
automobile, cămine, acumulatoare de căldură,
regeneratoare de căldură, schimbătoare de
căldură, altele decât componentele maşinilor,
pompe de căldură, pistoale cu aer cald,
încălzitoare pentru vitrine, încălzitoare pentru
băi, încălzitoare pentru vehicule, încălzitoare
pentru fiare, încălzitoare, electrice, pentru
biberoane, aparate de încălzire, instalaţii de
încălzire, instalaţii de încălzire (apă)/instalaţii
pentru încălzirea apei, cazane de încălzire,
aparate de încălzire pentru combustibili solizi,
lichizi sau gazoşi, aparate de încălzire, electrice,
elemente de încălzire, plite de încălzire, aparate
de încălzire pentru dezgheţarea parbrizelor la
vehicule, filamente de încălzire, electrice, perne
cu încălzire, electrice, nu cele pentru scopuri
medicale/pernuţe cu încălzire, electrice, nu cele
pentru scopuri medicale, aparate de încălzire
şi răcire pentru distribuirea băuturilor calde şi
reci, cuptoare cu aer cald, aparate cu aer cald,
fitinguri pentru baie cu aer cald, reşouri, sticle
cu apă caldă, numere luminoase pentru case,
umidificatoare pentru radiatoarele de încălzire
centralizată, hidranţi, aparate pentru hidromasaj,
maşini şi aparate de făcut gheaţă, maşini
de făcut îngheţată, încălzitoare cu imersie,
arzătoare incandescente, incineratoare, aparate
de ionizare pentru tratarea aerului sau apei,
ceainice, electrice, mobilier pentru cuptoarele de
ardere (suporturi), cuptoare de ardere, maşini
de gătit (cuptoare), arzătoare de laborator, lămpi
de laborator, carcase pentru lămpi/cupole pentru
lămpi, lămpi pentru ochelari, sticle pentru lămpi,
globuri cu lampă/globuri pentru lămpi, reflectoare
pentru lămpi, abajururi pentru lămpi, lămpi
electrice, lămpi, suporturi de abajur, felinare
pentru iluminat, cazane pentru spălătoriile
textile / cazane pentru spălat, uscătoare
de rufe, electrice, roci vulcanice utilizate la
grătarele în aer liber, supape pentru controlul
nivelului în rezervoare, becuri, becuri, electrice,
becuri pentru semnalizatoarele de direcţie ale
vehiculelor, difuzoare de lumină, aparate de
iluminat cu diode luminiscente (led), brichete,
instalaţii de iluminat pentru vehiculele aeriene,
aparate şi instalaţii de iluminat, aparate de
iluminat pentru vehicule, lumini pentru vehicule,
lumini, electrice, pentru pomul de crăciun /
instalaţii electrice pentru pomul de crăciun,
lumini pentru automobile / lumini de automobile,
aparate de încărcare pentru cuptoare, filamente
cu magneziu pentru iluminat, prăjitoare de malţ,
generatoare de microbule pentru băi, cuptoare
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apă, lanterne electrice / lanterne electrice de
buzunar, prese pentru tortilla, electrice, tuburi
luminoase pentru iluminat, cabine pentru băi
turceşti, portabile, lămpi cu raze ultraviolete,
nu cele pentru scopuri medicale, pisoare ca
obiecte sanitare, faruri de vehicule, reflectoare
de vehicule, hote de aerisire, instalaţii şi aparate
de ventilaţie (aer condiţionat), instalaţii de
ventilaţie pentru vehicule (aer condiţionat), hote
de aerisire pentru laboratoare, dispozitive pentru
copt vafele belgiene, electrice, vase de încălzire,
lavoare pentru spălat mâinile (componente ale
instalaţiilor sanitare) / bazine pentru spălat
mâinile (componente ale instalaţiilor sanitare),
şaibe pentru robinetele de apă / şaibe pentru
robineţii de apă, încălzitoare de apă, instalaţii de
distribuire a apei, instalaţii de conducte de apă,
instalaţii de purificare a apei, sterilizatoare de
apă, aparate şi maşini pentru purificarea apei,
aparate şi instalaţii pentru dedurizarea apei,
instalaţii pentru alimentarea cu apă, instalaţii de
tragere a apei / dispozitive de evacuare a apei
din rezervoarele de toaletă, aparate de captare
a apei, instalaţii de irigat, automate, maşini de
irigat pentru scopuri agricole, aparate cu jet de
apă, fitile adaptate pentru sobele pe kerosen,
vitrine pentru depozitarea vinurilor, electrice,
aparate electrice pentru fabricarea iaurtului.

───────

cu microunde (aparate de gătit), cuptoare cu
microunde pentru scopuri industriale, instalaţii de
răcire a laptelui, lămpi pentru mineri, robinete
pentru ţevile de apă / robineţi pentru ţevile
de apă, lumini pentru motociclete, aparate
de gătit multifuncţionale, lămpi pentru unghii,
reactoare nucleare, lămpi cu petrol, arzătoare
cu petrol, aparate pentru spălarea / absorbţia
uleiului, fântâni ornamentale, fitinguri pentru
cuptoare din argilă refractară, arzătoare cu
oxihidrogen, pasteurizatoare, țevi (componente
ale instalaţiilor sanitare) / ţevi de apă
pentru instalaţiile sanitare, încălzitoare pentru
farfurii, încălzitoare de buzunar, instalaţii de
polimerizare, maşini de făcut făină de orez,
electrice, pentru uz casnic, rezervoare de
apă sub presiune, instalaţii de procesare a
combustibililor nucleari şi materialului nuclear
moderator / nucleari şi materialului nuclear
moderator, instalaţii de epurare pentru apele
reziduale, capace de radiator, radiatoare,
electrice, radiatoare (încălzire), turnuri de
rafinare pentru distilare, dulapuri frigorifice,
maşini şi aparate de refrigerare, camere de
refrigerare / răcitoare de tip walk-in, containere
frigorifice, aparate şi instalaţii de refrigerare,
vitrine frigorifice, frigidere, accesorii de reglare
pentru instalaţiile şi ţevile de apă sau gaz,
accesorii de reglare şi de siguranţă pentru
ţevile de gaz, accesorii de reglare şi de
siguranţă pentru instalaţiile de apă, accesorii
de reglare şi de siguranţă pentru instalaţiile
de gaz, prăjitoare, ţepuşe pentru prăjire, frigări
pentru prăjire, aparate de prăjire / plite pentru
fript (aparate de gătit) / grătare (aparate de
gătit), rotisoare, lămpi de siguranţă, accesorii
de siguranţă pentru instalaţiile şi ţevile de
apă sau gaz, aparate şi instalaţii sanitare,
instalaţii pentru saună, reflectoare, cabine de
duş, duşuri, chiuvete, prize pentru corpurile
de iluminat electrice, ciorapi, încălziţi electric,
colectoare termice solare (încălzire), cuptoare
solare, maşini de gătit sous-vide, electrice,
băi spa (căzi), cazane cu abur, altele decât
componentele maşinilor, instalaţii de generare
a aburului, acumulatoare de aburi, aparate
cu abur pentru faţă (saune), sterilizatoare,
distilatoare, sobe (aparate de încălzire), lămpi
stradale, cadre structurale pentru cuptoare /
cadre de metal pentru cuptoare, aparate de
clorinare pentru piscine, aparate pentru bronzat
(solarii), robinete pentru ţevi şi conducte /
robineţi pentru ţevi şi conducte, robinete /
robineţi, ventile termostatice (componente ale
instalaţiilor de încălzire), prăjitoare de tutun,
vase de toaletă, scaune de toaletă, toalete,
portabile, toalete (closete cu apă) / closete cu
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BUCURESTI NORD, NR.10,
CLADIREA GLOBAL CITY
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(531) Clasificare Viena:
26.07.25

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

7. Mașini, mașini-unelte, mașini atomizoare,
maşini pentru mișcare și manevrare, maşini
pentru măturare, curățare și spălare, mașini de
distribuire, mașini și mașini-unelte de urgență și
salvare, mașini și mașini-unelte pentru tratarea
materialelor și pentru fabricare, mașini de
aprovizionare cu apă (pompe), mașini electrice
de gaurit, mașini de aspirare pentru curățarea de
impurități, mașini industriale de aspirare folosite
în producție, mașini suflante, mașini pentru
umflarea baloanelor, mașini pentru tabletat,
mașini pentru absorbția aerului, mașini de
curățat bazinele de înot, mașini de curățat
covoare (electrice), mașini de măturat, mașini de
măturat covoare, mașini de măturat cu rol de
curățare a piscinelor, mașini de spălare a ouălor
viermilor de mătase, mașini de spălat, mașini

de spălat articole de îmbrăcăminte (electrice),
mașini de spălat covoare, mașini de spălat cu
cilindru pentru spălarea cilindrilor de imprimare,
mașini de întreținere a podelelor (acționate
electric) pentru șlefuire, mașini de spălat de
uz casnic, mașini de spălat electrice, mașini
de spălat electrice, de uz industrial, mașini de
spălat folosite în spălătorii (care funcționează
cu monede), mașini de spălat haine (sistem
preplătit), mașini de spălat industriale, mașini
de spălat sticle, mașini de spălat pentru veselă,
mașini de spălat podeaua, mașini de spălat
vase de uz casnic, mașini de spălat vase de
uz menajer, mașini de spălat vasele, de uz
industrial, mașini de spălat vehicule, mașini
de uscat gogoși de mătase, mașini electrice
de ceruit de uz casnic, mașini electrice de
ceruit pentru uz casnic, mașini electrice de
curățare cu abur, mașini electrice de curățare
prin aspirație de uz casnic, mașini industriale
de curățare (lustruire) pentru pardoseli, mașini
industriale de curățare prin șamponare, mașini
industriale de curățat covoare, mașini industriale
de curățat cu vid, mașini industriale de degresat,
mașini industriale pentru aspirarea covoarelor,
mașini industriale pentru curățare chimică,
mașini industriale pentru curățarea pardoselilor,
mașini pentru curățarea nisipului, mașini pentru
curățarea petelor, mașini pentru curățarea
podelelor, mașini pentru curățarea uscată a
rufelor, mașini pentru degresare și înălbire
continuă, mașini pentru perierea covoarelor,
mașini pentru spălarea aparatelor de laborator,
mașini pentru spălarea bolurilor (de bucătărie),
mașini pentru înlăturarea rapidă a straturilor
protectoare și a resturilor de adezivi sau spumă
de pe suprafețele de ipsos sau ciment, mașini
pentru șlefuirea podelei, mașini robotizate de
curățare, mașini robotizate pentru curățarea
(lustruirea) podelelor, mașini și aparate electrice
de curățat, mașini și aparate electrice de polizat,
mașini și aparate electrice de șlefuit, mașini și
aparate electrice pentru șamponarea covoarelor,
mașini și aparate electrice pentru șamponat
covoare, mașini de vopsit, mașini pentru tăierea
părului animalelor, mașini de tocat electrice
pentru uz casnic, mașini de decojire pentru
porumb și cereale, mașini de tocat carne,
mașini de sfărâmare, unelte acționate electric,
motoare, cu excepția celor pentru vehiculele
terestre, cuplaje și componente de transmisie,
cu excepția celor pentru vehiculele terestre,
unelte agricole, altele decât uneltele acționate
manual, incubatoare pentru ouă, distribuitoare
automate, pistoale de vopsit, carburatoare, plăci
de zăvorare, ferăstrău cu lanț, dălți pentru
mașini, mandrine (componente de mașini),
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pompe de aer comprimat, compresoare (mașini),
mandrine de gaunt (componente de mașini),
mașini electrice de gaunt, aparate de sudură cu
arc electric, ciocane electrice, aparate electrice
de sudură, aparate de ridicare, curele de
ridicare, tobe (componente de mașini), aparate
de tăiere cu arc electric, ghidaje pentru mașini,
pistoale de lipit electrice, scule manuale, altele
decât cele acționate manual, mori pentru uz
caznic, altele decât cele acționate manual,
mori (mașini), motoare electrice, altele decât
cele pentru vehiculele terestre, segmenți de
piston, pistoane pentru cilindre, pistoane pentru
motoare, pistoane (componente ale mașinilor
sau motoarelor), pompe cu aer comprimat,
dispozitive de acționare pentru pompe de
vid, ejectoare (pompe), lagăre pentru pompe
cu vid, membrane pentru pompe, pompe
pentru mașini de muls, pistoale pentru pompe
de alimentare cu carburant, pompe, pompe
aspirante, pompe axiale, pompe centrifuge,
pompe centrifuge cu autoamorsare, pompe
centrifuge pentru unitățile de condensare,
pompe (componente ale mașinilor sau ale
motoarelor), pompe, compresoare și suflante,
pompe cu autoreglare (altele decât cele
pentru furnizare de combustibil la stațiile de
alimentare), pompe cu diafragmă, pompe cu
diafragmă pentru pomparea materialelor semi-
lichide, pompe cu diafragmă pentru pomparea
materialelor fluide, pompe cu diafragmă pentru
pomparea materialului lichid, pompe cu osmoză
inversă, pompe cu roți dințate, pompe cu spirală,
pompe cu șurub excentric, pompe cu turbină
verticală, pompe cu volum controlat, pompe de
aer, pompe de aer (instalații de garaje), pompe
de aer pentru terarii, pompe de aerare, pompe
de aerare pentru acvarii, pompe de aerare pentru
corpuri de apă, pompe de aerare pentru iazuri,
pompe de alimentare, pompe de apă, pompe de
apă acționate cu motor, pompe de apă centrifuge
pentru uz casnic, pompe de apă folosite la
motoare, pompe de apă pentru aerarea bazinelor
cu apă, pompe de apă pentru aerisirea acvariilor,
pompe de apă pentru băi, pompe de apă
pentru băi spa, pompe de apă pentru dușuri,
pompe de apă pentru piscine, pompe de apă
pentru unități de filtrare a apei, pompe de apă
pentru utilizare în iazuri de grădină, pompe de
apă pentru utilizare în terarii, pompe de apă
pentru utilizare în acvarii, pompe de căldură
(piese pentru mașini), pompe de circulație,
pompe de combustibil, pompe de combustibil
(cu autoreglare), pompe de combustibil pentru
vehiculele cu motor, pompe de combustibil
pentru motoare, pompe de combustibil pentru
vehicule terestre, pompe de difuzie, pompe de

distribuire, pompe de distribuție a combustibilului
pentru stațiile de alimentare, pompe de drenare
cu ulei, pompe de duș, pompe de eliminare
a depunerilor, pompe de gresare, pompe
de gresare (mașini-unelte), pompe de gresat
acționate cu aer comprimat, pompe de injecție
a combustibilului, pompe de macerare, pompe
de presiune, pompe de presiune pentru mașini
și instalații de spălat, pompe de refulare, pompe
de santină, pompe de ulei pentru motoare,
pompe de ulei pentru motoare de vehicule
terestre, pompe de ulei pentru vehicule terestre,
pompe de valuri pentru acvarii, pompe de vid,
pompe de vid cu piston, pompe de vid (mașini),
pompe de vid și de refulare, pompe electrice,
pompe electrice de apă, pompe electrice de
apă pentru băi spa, pompe electrice de apă
pentru băi, pompe electrice de apă pentru
piscine, pompe electrice de grădină, pompe
electrice pentru iazuri, pompe electrice pentru
piscine, pompe electrice submersibile, pompe
folosite în industria alimentară (mașini), pompe
hidraulice, pompe hidraulice cu servocontrol,
pompe pentru aerosoli, pompe pentru beton,
pompe pentru extracția de gaze (mașini),
pompe pentru extragerea de lichide (mașini),
pompe pentru extragerea de vapori (mașini),
pompe pentru fluide, pompe pentru instalația
de răcire a motoarelor, pompe pentru instalații
de încălzire, pompe pentru instalațiile de
recuperare a agentului frigorific, pompe pentru
mori de vânt, pompe pentru motoare de vehicule
terestre, pompe pentru nămol, pompe pentru
temperaturi înalte, pompe pneumatice, pompe
pneumatice de gresare, pompe pneumatice
pentru alimentarea cu gaze lichefiate, pompe
reprezentând componente ale mașinilor de
spălat, pompe robotizate cu aer comprimat,
pompe rotative, pompe rotative cu lobi,
pompe rotative cu roți dințate, pompe rotative
volumetrice, pompe submersibile, rotoare pentru
pompe centrifuge, segmenți de piston pentru
pompe termice, supape (componente ale
pompelor), supape pentru pompe, mașini și
dispozitive electrice pentru polizare, ciocane
mecanice, prese de vin, mașini de pulverizat
vopseaua, demaroare pentru motoare, pompă
de apă, motopompă de apă, motoburghiu
pe benzină, accesorii pentru motoburghie,
compresor, mașini de ascuțit, aparat de sudură
acționat cu gaz, mașini electrice de sudură,
mașini de făcut cârnați, lopeți mecanice,
mașini de îndoit, mașini de zdorbit, mașini
de tăiere, mașini de ondulare, mașini de
plivit, mașini de tuns iarbă, mășini unelte,
mașini cu roți, scule (componente de mașini),
cricuri, turbocompresoare, mașini de debavurat,
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transmisii pentru mașini, lanțuri de transmisie,
altele decât cele pentru vehiculele terestre, lopeti
mecanice, mașini de calibrare, roboți (mașini),
mașini de nituire, prese (mașini de uz industrial),
mașini de rabotare, mașini pentru asamblarea
bicicletelor, mașini de daracit, clești de tăiat
(mașini), mașini de ștanțat și filetare.
9. Aparate și instrumente pentru înregistrarea,
transmiterea, reproducerea sau procesarea
sunetului, imaginilor sau datelor, suporturi
media înregistrate și descărcabile, software
de calculator, suporturi media digitale sau
analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, calculatoare și dispozitive
periferice de calculator, imprimante, circuite
imprimate, imprimante fotografice, imprimante
matriciale, imprimante scaner, imprimante
optice, comutatoare imprimante, imprimante
termice, aparate pentru imprimare fotografică,
software pentru gestionarea tipăririi la
imprimantă, software de calculator descărcabil
pentru proiectarea și modelarea de produse
imprimabile tridimensionale, reclame luminoase,
afișaje electronice, panouri de afișaj electronic,
dispozitive de afișaj electronice, unități de
afișaj vizual, software de afișaj electronic,
panouri de afișaj electroluminescente, panouri
luminoase de afișaj stradal, panouri mecanice
de afișaj stradal, panouri de semnalizare cu
afișaj digital, dispozitive de afișaj publicitar
(mecanice sau luminoase), panouri de afișaj
din metal (luminoase sau mecanice), etichete
electronice, etichete codificate autoadezive,
etichete autocolante (magnetice), etichete
magnetice de identificare, etichete electronice
de siguranță, etichete electronice pentru mărfuri,
etichete de identificare (codificate), etichete
de identificare (care pot fi citite de aparate),
software de calculator folosit ca interfață de
programare a aplicațiilor (api), software de
calculator descărcabil folosit ca interfață de
programare a aplicației (api), software, aplicații
software descărcabile, software gratuit, software
utilitar, software educational, software adaptabil,
software industrial, software electromecanic,
software senzitiv, software multimedia, software
mobil, software științific, software interactiv,
software social, software antispyware, software
biometric, software bancar, software integrat,
software colaborativ, platforme de software
colaborative (software) înregistrate sau
descărcabile, software pentru fiabilitatea
software-ului, software pentru testarea de
software, software de compilare, software de
comunicații, software de calculator, software
video interactiv, software pentru jocuri, software
de decodare, software pentru tablete, software

de bioinformatică, software pentru editare,
software de asistență, software de simulare,
software pentru studenți, software pentru
divertisment, software pentru fabricație, software
de pregatire, software de telecomunicatii,
software de securitate, software pentru predare,
software de autentificare, software cad-cam,
software pentru logistică, software pentru
domotica, software pentru plăți, pachete de
software, software pentru cartografiere, software
pentru conferințe, software pentru servere,
software de sistem, software pentru criptografie,
software pentru inventariere, software pentru
birouri, software de optimizare, software pentru
testare, software de contabilitate, software
pentru intranet, software pentru topografie,
software pentru planificare, software pentru
prezentare, software de editare, software pentru
extranet, software pentru întreprinderi, software
pentru reportare, software pentru animație,
software de navigație, software de rețea,
software de referință, software de realitate
virtuală, software pentru comprimarea datelor,
microprocesoare programabile prin software,
software pentru gestiunea documentelor,
software de reprezentare tabelară, software
pentru verificarea creditelor, software
pentru recuperarea creanțelor, cartușe
(software) pentru calculatoare, software
pentru tehnoredactare computerizată, software
de calculator (programe), software de
gestiune financiară, grafică digitală (software
descărcabil), software pentru telefoane mobile,
pachete de software integrat, software de
operare încorporat, software de calculator
descărcabil, software pentru recunoasterea
fetelor, software pentru analiză facială, software
pentru realitate augmentată, software pentru
recunoasterea vocala, software informatic
utilitar descărcabil, software de mesagerie
instantanee, software pentru tehnologia
afacerilor, software pentru control parental,
software pentru gestionare locală, software
de divertisment interactiv, software pentru
cursuri virtuale, software de comunicații
unificate, software pentru inginerie electrică,
software de întreținere predictivă, software
pentru inginerie civilă, software pentru inginerie
mecanică, software de calculator înregistrat,
software antivirus pentru calculatoare, software
pentru cloud computing, software pentru
telefoane inteligente, software pentru plăți
electronice, software pentru recunoasterea
caracterelor, software pentru redirecționarea
mesajelor, software pentru asistent virtual,
software pentru servere virtuale, software
pentru automatizare industrială, software pentru
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detectarea incendiilor, software pentru servere
media, software pentru servere proxy, software
pentru afișare video, software pentru controlul
mișcării, software pentru contracte inteligente,
software pentru administrarea prezentării,
software interactiv pentru afaceri, software
descărcabil pentru jocuri, aplicații software
descărcabile pentru roboți, software pentru
conferințe video, software pentru ingineria
produselor, software pentru editare audio,
software pentru simularea aplicațiilor, software
pentru e-mail, software pentru învățare
automată, software de blog-uri, software pentru
server web, aplicații software pentru web
descărcabile, software pentru automatizarea
documentelor, software pentru artă grafică,
software pentru controlarea mediului, software
de inteligență artificială, software de animație
3d, software pentru simulare (formare), software
pentru gestionarea macrodatelor, software
pentru plugin-uri, software pentru monitorizarea
sănătății, software pentru monitorizarea
mediului, pachete de software de calculator,
software pentru telefonie prin calculator,
software de calculator pentru codificare,
software de calculator pentru ingineria de
software asistată de calculator, software pentru
organizarea adunărilor generale, software
de grafică pe calculator, software pentru
gestionarea proceselor industriale, software
pentru cititoare de carduri, platforme de software
de calculator, software pentru mesagerie on-
line, software pentru compunerea de muzică,
software pentru comunicarea de date, software
de prelucrare a datelor, software pentru
motoare de căutare, programe de calculatoare
(software descărcabil), software de aplicații
de calculator, software pentru economizor de
ecran, software de recunoaștere a gesturilor,
aplicații software de calculator, descărcabile,
software de calculator pentru publicitate,
software pentru table interactive whiteboard,
software pentru diagnoză și depanare,
software informatic de uz comercial, software
pentru acces la internet, software pentru
monitorizarea sistemelor informatice, software
pentru prelucrarea tranzacțiilor comerciale,
software de analiză a discursului, software
descărcabil pentru poșta electronică, software
de mesagerie instantanee descărcabil, software
de sincronizare de fișiere, software pentru
mijloace de comunicare, software pentru
flux de lucru, software pentru master în
educație, software utilizat in domeniul muzical,
software de protejare a confidențialității, software
de diagnoză la distanță, software pentru
comunități de utilizatori, aplicații software

pentru telefoane mobile, descărcabile, software
care permite recuperarea datelor, software de
calculator pentru televiziune, software pentru
gestionarea dispozitivelor mobile, software
de administrare de afaceri, software pentru
dezvoltare de aplicații, software de calculator
pentru divertisment, software descărcabil de
pe internet, software pentru servere pentru
imprimante, software pentru servere de aplicații,
software pentru servere de fișiere, software
pentru administrarea de clădiri, software pentru
dezvoltare de produse, software pentru servere
de comunicații, software pentru servere de
cloud, software pentru stocare digitală distribuită,
aplicații software pentru controlul iluminării,
descărcabile, software pentru gestionarea
performanței economice, platforme pentru
controlul reviziei (software), software de
asistență în producție, software pentru extragere
de date, software pentru simulare de vehicule,
software pentru gestionarea riscului operațional,
software pentru medii de dezvoltare, software
pentru repararea erorilor informatice, software
de management de conținut, software de
gestiune a datelor, software de suport
pentru sisteme, software pentru previziuni
de piață, software pe partea de server,
software de comandă pentru mașini, software
pentru streaming de multimedia, software
pentru recuperarea de informații, software
pentru detectarea de riscuri, software de
control de conținut, software pentru acces la
conținut, software pentru fiabilitatea hardware-
ului, software pentru dezvoltare de jocuri,
software pentru tablouri de bord, software pentru
gestionarea de imagini, platforme software
de management colaborativ, software pentru
comerț cu amănuntul, software pentru sisteme
de rezervare, software pentru crearea de
diagrame, software pentru testarea hardware-
ului, software pentru jocuri video pe calculator,
software de interfață grafică pentru utilizator,
software pentru integrarea segmentelor de
control, software pentru asigurarea securității
poștei electronice, software pentru operare
lan (rețea locală), software pentru jocuri de
realitate virtuală, software pentru recunoașterea
optică a caracterelor, software de divertisment
interactiv pentru calculatoare, software pentru
automatizarea arhivării de date, software
de calculator pentru automatizarea fabricilor,
software de calculator pentru estimarea
costurilor, software de calculatoare pentru
comerț electronic, software pentru controlul
imprimantelor de calculator, cartușe pentru
jocuri de calculator (software), software
pentru upi (interfață universală periferică),
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software educațional de calculator pentru copii,
software de calculator pentru administrarea
rețelelor, software de calculator pentru
controlul timpului, software de calculator
pentru programarea faxurilor, software pentru
comandarea terminalelor cu autoservire,
software pentru prelucrarea de imagini digitale,
software utilizat la prelucrarea plachetelor
semiconductoare, software și platforme digitale
de telefonie, aplicații software pentru dispozitive
fără fir descărcabile, software pentru firewall-
uri pentru calculatoare, software multimedia
înregistrat pe cd-rom, software pentru jocuri de
calculator, descărcabil, software de securitate
descărcabil pentru calculatoare, software pentru
sisteme de navigație gps, software pentru
analiza datelor de afaceri, firmware și
software pentru țigări electronice, software
pentru securitatea rețelelor și dispozitivelor,
software pentru întocmire de declarații
fiscale, software și aplicații pentru dispozitive
mobile, software înregistrat pentru jocuri pe
calculator, software pentru jocuri video de
calculator, software-uri descărcabile pentru
cloud computing, descărcabilă, software de
calculator pentru controlul amplificatoarelor,
seturi pentru dezvoltare de software (sdk),
software de aplicații informatice pentru televizor,
software pentru dispozitive electronice digitale
portabile, aplicații software descărcabile pentru
telefoane inteligente, software pentru efectuarea
de tranzacții online, software de calculator
pentru controlul iluminatului, software pentru
gestionarea unui magazin online, software de
aplicații pentru dispozitive mobile, software
pentru documentarea și analiza incendiilor,
aplicații software de tipul business intelligence
descărcabile, software pentru optimizarea
motoarelor de căutare, software pentru
tomografie cu raze x, software de învățare
automată pentru finanțe, software de inteligență
artificială pentru vehicule, software de învățare
automată pentru supraveghere, software pentru
utilități, securitate și criptografie, software de
realitate augmentată pentru simulări, software
de realitate augmentată pentru învățământ,
software pentru aplicații web și servere, software
de realitate virtuală pentru învățământ, software
de cinema de realitate virtuală, software de
învățare automată pentru analize, software de
inteligență artificială pentru analiză, software
pentru procese de fabricație inteligente, software
de inteligență artificială pentru supraveghere,
software de învățare automată pentru publicitate,
software pentru servere de poștă electronică,
software de realitate virtuală pentru simulări,
software pentru realitate virtuală și augmentată,

software pentru administrarea conținutului web
(wcm), software pentru jocuri de calculator,
înregistrat, software interactiv pentru baze
de date, software pentru jocuri cu realitate
augmentată, software de recunoaștere optică
a semnelor, software pentru furnizori de
soluții digitale, software pentru generarea
de imagini virtuale, software de realitate
virtuală pentru telecomunicații, software pentru
automatizarea proceselor robotice (rpa), suite de
programe de birou (software), software pentru
dezvoltarea mijloacelor de comunicare, software
de recunoaștere inteligentă a caracterelor,
software de suport pentru luarea deciziilor,
software pentru speculații intrazilnice (day
trading), software pentru simulare (servicii
de divertisment), software pentru planificarea
resurselor întreprinderii (erp), software pentru
gestionarea lanțului de aprovizionare, software
pentru grafică 3d pe calculator, software de
operare usb (magistrală serială universală),
software de calculator pentru gestionarea
tranzacțiilor financiare, software folosite pentru
dozimetrie în domeniul radioterapiei, dispozitive
de control industriale care includ software,
software de calculator pentru căutarea de
date, software pentru sisteme de operare
pe calculator, software de calculator legat
de istoricul financiar, software de calculator
pentru seturi de caractere, software de
calculator descărcat de pe internet, software
de calculatoare destinat estimării resurselor
necesare, jocuri video programate incluse
pe cartușe (software), instrumente pentru
dezvoltarea de software de calculator, software
de calculator pentru comunicarea între
microcalculatoare, software pentru serverul de
acces la rețea, software pentru livrare de
conținut fără fir, software pentru prelucrarea
de fișiere muzicale digitale, software informatic
pentru crearea de firewall-uri, software de
jocuri electronice pentru telefoane mobile,
software de dezvoltare a unui site web,
software pentru sisteme de navigație prin satelit,
software interactiv multimedia pentru a juca
jocuri, software de calculator descărcabil pentru
gestionarea datelor, software de calculator
descărcabil pentru gestionarea informațiilor,
software de navigare pe rețele informatice
globale, software pentru fabricare asistată de
calculator (cam), software de monitorizare
de rețele tip cloud, software de proiectare
asistată de calculator (cad), aplicație software
pentru servicii de cloud computing, software
de calculator pentru acționarea de vehicule,
software informatic pentru prelucrarea datelor
de localizare, software de înregistrare a
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datelor despre antrenamente, software de
realitate virtuală pentru învățarea medicinei,
software pentru punerea la comun de fișiere,
software pentru sincronizare de baze de date,
software de calculator pentru înregistrare de
sunete, software de modelare și simulare
a incendiilor, software pentru televiziune cu
circuit închis (cctv), software pentru servere de
baze de date, software de marketing pentru
motoare de căutare, software pentru sisteme
de informații geografice (gis), software pentru
rețea fără fir tip mesh, portaluri inteligente
pentru stocare definită prin software, software
pentru supravegherea de articole electronice
(eas), software de învățare automată pentru
domeniul sănătății, software de inteligență
artificială pentru domeniul sănătății, software
pentru inteligență artificială și învățare automată,
software de comunicare, rețelizare și rețele
sociale, software cms (sistem de gestionare a
conținutului), software pentru inginerie asistată
de calculator (cae), software pentru gestionarea
proceselor de afaceri (bpm), software pentru
sisteme informatice de management (mis),
software pentru managementul relațiilor cu
clienții (crm), software de calculator pentru
afișarea mediilor digitale, software de calculator
descărcabil pentru tehnologie blockchain,
software de calculator pentru asistarea
proiectării echipamentelor sportive, programe
pentru jocuri de calculator (software de
calculator), software de calculator pentru
analizarea informațiilor de piață, software
de procesare a datelor pentru reprezentări
grafice, software de operare pe calculator
pentru mainframe-uri, software de operare
pentru wan (rețea zonă extinsă), software
de calculator care permite jucarea de jocuri,
software de procesare a datelor pentru
procesarea textelor, software de calculator
pentru controlul accesului la calculatoare,
software de calculator pentru crearea de modele
financiare, software de simulare pentru utilizare
cu calculatoarele digitale, software de calculator
pentru prelucrarea datelor de comunicare,
software de calculator folosit în domeniul
publicării electronice, software de calculator
pentru gestionarea foilor de calcul, software
de imagistică prin satelit pentru interpretarea
fotografiilor, software pentru controlul funcționării
dispozitivelor audio și video, cartele codificate
pentru accesarea software-ului de calculator,
software informatic pentru comunicații în rețele
fără fir, software de jocuri electronice pentru
dispozitive fără fir, software informatic pentru
administrarea rețelelor de calculatoare locale,
software de divertisment interactiv, descărcabil,

pentru jocuri video, software informatic pentru
sisteme de poziționare globală (gps), software
bios (sistem de bază de intrare/ieșire),
software de comunicare pentru conectarea
rețelelor informatice mondiale, software pentru
prelucrarea imaginilor, materialelor grafice și
textelor, software de calculator descărcabil
pentru transmiterea de informații, software
pentru realitate augmentată destinat creării de
hărți, software de calculator pentru prelucrarea
de imagini digitale, software care permite
funizarea de informații prin internet, middleware
pentru administrarea funcțiilor software pe
dispozitive electronice, software de calculator
în legătură cu domeniul medical, software de
calculator care permite schimb de informații,
software de calculator pentru diseminarea
datelor de localizare, software de prelucrare de
imagini pentru camere auto, software pentru
sisteme electronice de asistență la condus,
software pentru evaluarea comportamentului
clienților în magazine online, software de
calculator pentru curățarea și optimizarea
sistemelor, software chatbot de calculator pentru
simularea de conversații, software de inteligență
artificială pentru mașini fără șofer, software
de comerț electronic și de plăți electronice,
software pentru mijloace de comunicare și
pentru publicare, software pentru operarea și
gestionarea componentelor circuitelor integrate,
software pentru contabilizarea gazelor cu efect
de seră, software pentru detectarea automată
a proceselor economice (abpd), software
educaţional care conține instrucțiuni pentru
jucarea jocurilor, platforme software înregistrate
sau descărcabile, care permit utilizatorilor
să strângă bani, platforme de software de
calculator înregistrat sau descărcabil, aplicații
software descărcabile destinate utilizării cu
imprimante tridimensionale, software pentru
gestionarea ciclului de viață al produselor,
platforme de software de calculator pentru rețele
sociale înregistrate sau descărcabile, software
de recunoaștere optică a codurilor de bare,
software de calculatoare pentru comunicarea cu
utilizatorii calculatoarelor portabile, software de
calculator pentru citirea la distanță a contoarelor,
software interactiv de divertisment pentru
folosirea cu calculatoare personale, software de
calculator adaptat pentru utilizarea în operarea
calculatoarelor, pachete de software integrat
pentru utilizare la automatizarea laboratoarelor,
suporturi de date pentru calculatoare, care conțin
software înregistrat, software de calculator
pentru interpretarea amprentelor digitale sau
palmare, software pentru facilitarea tranzacțiilor
securizate cu cărți de credit, software de
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calculator pentru scanarea imaginilor și a
documentelor, software care permite transmisia
de fotografii către telefoane mobile, software
pentru editarea de imagini, sunete și materiale
video, software de întreținere și operare a unui
sistem informatic, software pentru crearea și
editarea de muzică și sunete, aplicație software
pentru servicii de rețele sociale prin internet
descărcabile, software de jocuri electronice
pentru dispozitive electronice de mână, software
de divertisment interactiv, descărcabil, pentru
jocuri pe calculator, software informatic pentru
convertirea documentelor imagini în formate
electronice, software de comunicare pentru
conectarea utilizatorilor de rețele informatice,
software pentru realitate augmentată destinat
utilizării pe dispozitive mobile, software pentru
jocuri de calculator utilizat jocuri interactive
online, software de calculator pentru compilarea
de date de localizare, software de calculator
pentru colectarea de date de localizare, software
de calculator pentru transmisia de date de
localizare, software pentru servicii de posta
electronica si mesagerie electronica, software
de calculator înregistrat pentru conducere
auto în siguranță, software pentru comanda
aparatelor și instrumentelor pentru iluminat
scenic, software pentru sisteme de detectare
a accesului neautorizat (ids), software de
marketing pentru motoare de căutare pentru
terți, software pentru optimizarea costului pe
clic (pay per click), software pentru jocuri de
calculator folosit pe aparate mobile, software
descărcabil pentru jocuri electronice pentru
dispozitive fără fir, software de calculator pentru
utilizare la proiectarea circuitelor integrate,
software de sistem de gestionare a fluxului
de lucru, platforme de editare colaborativă
în timp real (rtce) (software), software
pentru gestionarea conținutului la nivel de
întreprindere (ecm), software de calculator
pentrumonitorizarea de la distanță a contoarelor,
software pentru controlul și îmbunătățirea calității
sunetului la echipamentele audio, software
de calculator pentru autorizarea accesului
la baze de date, programe de jocuri pe
calculator descărcate de pe internet (software),
calculatoare personale care includ software
privind informații legate de dietă, software pentru
comerț prin intermediul unei rețele globale
de comunicații, software de calculator pentru
crearea de site-uri web dinamice, software
de calculator pentru optimizarea resurselor
audiovizuale ale aplicațiilor multimedia, cutii
adaptate pentru stocarea de discuri de software
de calculator, software pentru organizarea și
vizualizarea de imagini digitale și fotografii,

software de calculator pentru contabilitate inter-
rețea în domeniul telecomunicațiilor, software
de calculator descărcabil pentru monitorizare
la distanță și analiză, software pentru
gestionarea operațională a cardurilor magnetice
și electronice portabile, software de calculator
pentru detectarea pericolelor pentru rețelele de
calculatoare, software care permite furnizarea
de informații prin rețele de comunicare, software
pentru administrarea de jocuri și jocuri de
noroc online, software pentru care permite
furnizarea de medii electronice prin internet,
software pentru integrarea de publicitate online
pe site-uri web, software pentru închirierea de
spațiu publicitar pe site-uri web, software de
calculator care permite căutarea ți recuperarea
de date, software de sistem și de suport de
sistem și firmware, software pentru planificarea,
integrarea și optimizarea aplicațiilor pentru orașe
inteligente, software de calculator descărcabil de
pe rețele globale de calculatoare, software de
calculator pentru comunicarea între calculatoare
printr-o rețea locală, software de calculator
pentru creare de seturi de caractere și
fonturi, software de calculator pentru integrarea
aplicațiilor și a bazelor de date, software
de calculator pentru controlul și gestionarea
accesului la aplicațiile serverului, hardware de
calculator folosit la ingineria de software asistată
de calculator, software pentru protecția datelor
cu caracter personal și a vieții private, software
de calculator pentru testarea vulnerabilității
calculatoarelor și rețelelor de calculatoare,
software pentru aplicații de calculator cu jocuri și
jocuri de noroc, software care permite furnizarea
de medii electronice prin rețele de comunicare,
software de calculator interactiv care furnizează
informații de navigație și călătorie, software
pentru crearea de materiale publicitare online
pe site-uri web, software pentru procesarea
plăților electronice către și de la alte persoane,
software de conversie a limbajului natural
în comenzi executabile de mașini, software
de calculator descărcabil pentru a fi utilizat
ca portmoneu electronic, software descărcabil
pentru accesul și comanda la distanță a
unui calculator, software pentru prelucrarea
datelor și imaginilor pentru realizarea de
modele tridimensionale, software de calculator
pentru sisteme biometrice de identificare și
autentificare a persoanelor, software de aplicații
pentru calculatoare personale pentru sistemele
de control al documentelor, plăci de circuite
suplimentare pentru conectarea calculatoarelor
la software-ul de rețea, programe de jocuri pe
calculator pentru simularea tranzacțiilor de valori
mobiliare (software), software de calculator care
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poate fi descărcat prin intermediul rețelelor
informatice globale, software pentru jocuri pe
calculator destinate utilizării pe telefoanele
mobile și celulare, software pentru jocuri pe
calculator, descărcabil dintr-o rețea globală
de calculatoare, software informatic destinat
utilizării în crearea și elaborarea de site-uri
web, software pentru căutarea și recuperarea de
informații printr-o rețea de calculatoare, software
de calculator pentru comanda de la distanță a
aparatelor de securitate, software de calculator
pentru monitorizarea utilizării calculatoarelor și
internetului de către copii, software de calculator
menit sa faciliteze servicii de teleconferinta,
videoconferinta si videotelefon, software de
control pentru iluminat destinat utilizării în
locații comerciale și industriale, software pentru
aplicații de calculator destinat utilizării cu
dispozitive de calculator portabile, software
de aplicații de calculator destinat utilizării
la implementarea internetului lucrurilor (iot),
software pentru administrarea de date și fișiere și
pentru baze de date, software pentru prelucrarea
de imagini, grafice, conținut audio, conținut
video și text, software de monitorizare, analiză,
control și derulare de operațiuni din lumea
fizică, software de aplicații pentru calculatoare
personale pentru gestionarea sistemelor de
control al documentelor, software pentru
controlul sistemelor de mediu, de acces și de
securitate pentru clădiri, software de comunicare
pe calculator care permite clienților să acceseze
informații referitoare la conturi bancare și să
efectueze tranzacții bancare, drivere software
pentru dispozitive electronice care permit
hardware-ului de calculator și dispozitivelor
electronice să comunice unele cu altele,
software pentru îmbunătățirea posibilităților
audiovizuale ale aplicațiilor multimedia, și
anume integrarea de text, sunet, grafici,
imagini fixe și animate, software pentru
comerțul electronic care permite utilizatorilor
să execute tranzacții comerciale electronice
prin intermediul unei rețele informatice globale,
software pentru realitate augmentată destinat
utilizării pe dispozitive mobile pentru integrarea
datelor electronice cu medii din lumea
reală, software pentru integrarea inteligenței
artificiale și învățării automate în tehnologia
de lucru cu volume mari de date, software
descărcabil pentru jocuri de calculator într-o
rețea informatică mondială și de pe dispozitive
fără fir, aplicatii mobile descărcabile, procesoare
pentru aplicații, aplicații mobile educative,
descărcabile, aplicații educative pentru tablete,
descărcabile, aplicații de calculator educative,
descă rcabile, aplicații software pentru roboți,

descărcabile, aplicații software pentru web,
descărcabile, aplicații pentru circuite specifice
integrate, descărcabile, aplicații pentru fluxul de
lucru, descărcabile, aplicații pentru recuperarea
de informații, descărcabile, aplicații software
pentru dispozitive fără fir, descărcabile,
aplicații software descărcabile pentru telefoane
inteligente, descărcabile, aplicații software
de tipul business intelligence, descărcabile,
aplicații de birou și de întreprindere,
descărcabile, aplicații mobile descărcabile
pentru gestionarea de date, aplicații mobile
descărcabile pentru transmiterea de date,
aplicații mobile descărcabile pentru transmiterea
de informații, aplicații mobile descărcabile pentru
gestionarea de informații, aplicații descărcabile
destinate utilizării cu dispozitive mobile, software
de aplicații de calculator pentru transmisia
continuă de conținut media audiovizual pe
internet, software descărcabil sub formă de
aplicații mobile pentru restaurante virtuale pentru
livrare și comenzi, software de calculator pentru
aplicații mobile care permit interacțiunea și
interfața dintre vehicule și dispozitive mobile,
modele  de  design  grafic  descărcabile  folii  de 
protecție  pentru  tablete,  folii  de  protecție
adaptate pentru telefoane inteligente, folii de
protecție adaptate pentru lentilele telefoanelor
inteligente, folii de protecție adaptate pentru
ecrane de calculatoare, folii de protecție cu
cristale lichide pentru telefoane inteligente,
încărcătoare pentru telefoane inteligente, fete
pentru telefoane celulare, carcase pentru
telefoane mobile, încărcătoare de baterii pentru
telefoane, telefoane mobile folosite în vehicule,
dispozitive mâini libere pentru telefoane, cutii
adaptate pentru telefoane mobile, suporturi
adaptate pentru telefoane mobile, telefoane
alimentate cu energie solară, huse pentru
telefoane (special adaptate), dopuri antipraf
pentru telefoane celulare, huse din pânză
sau material textil pentru telefoane mobile,
protecții de ecran, din sticlă călită, pentru
telefoane inteligente, brățări inteligente care
transmit date către telefoane inteligente, protecții
de ecran sub formă de folii pentru telefoane
mobile, încărcătoare de baterii de telefoane
mobile destinate utilizării în vehicule, aparate
de telecomunicații destinate utilizării cu rețele
de telefoane mobile, tocuri pentru telefoane
mobile din piele sau din imitații de piele,
tastaturi pentru telefoane inteligente, prize de
extensie pentru telefoane, baterii auxiliare pentru
telefoane mobile, huse din piele pentru telefoane
inteligente, huse pentru telefoane inteligente,
carcase pentru telefoane inteligente, afișaje
pentru telefoane mobile, afișaje pentru telefoane
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inteligente, difuzoare pentru telefoane mobile,
programe pentru telefoane inteligente, suporturi
pentru telefoane mobile.
11. Instalații sanitare și de baie și accesorii
pentru instalații, instalații sanitare, pisoare
(obiecte sanitare), vane (instalații sanitare),
instalații sanitare electrice, robinete pentru
instalații sanitare, instalații sanitare pentru
closete, instalații sanitare de baie, articole
sanitare realizate din porțelan, pisoare
(componente ale instalațiilor sanitare), valve
(accesorii pentru instalații sanitare), articole
sanitare realizate din piatră, obiecte sanitare
din oțel inoxidabil, armături de scurgeri
sanitare pentru bideuri, chiuvete (spălătoare),
componente ale instalațiilor sanitare, armături de
scurgeri sanitare pentru băi, țevi de scurgere
pentru instalații sanitare, accesorii de scurgere
pentru articole sanitare, capace sanitare pentru
vasul de toaletă, armături de scurgeri sanitare
pentru dușuri, accesorii pentru instalații sanitare
de apă, chiuvete de baie (componente de
instalații sanitare), capace pentru scaune (părți
de instalații sanitare), instalații de baie folosite în
scopuri sanitare, robinete de apă sub formă de
părți de instalații sanitare, ventile de amestec sub
formă de componente ale instalațiilor sanitare,
căzi de duș, căzi pentru duș, căzi de baie,
căzi cu duș, căzi cu hidromasaj, căzi pentru
băi de șezut, căzi folosite de către persoanele
cu handicap fizic, cabine de duș, uși pentru
cabine de duș, paravane pentru cabine de
duș, cabine de duș din sticlă, uși pentru
cabine de duș cu cadru metalic, robinete de
combinare (robinete), robinete, vane (robinete),
robinete automate, robinete pentru baie, robinete
de duș, robinete de apă, robinete pentru
lavoare, robinete pentru bideuri, ventile de
amestec (robinete), robinete pentru alimentare
cu apă, robinete pentru reglarea fluxului de
apă, ventile de amestec (robinete) pentru
chiuvete, robinete de mixare pentru reglarea
manuală a temperaturii apei, robinete de duș cu
închidere automată și cu comandă electronică,
rezervoare w.c., rezervoare pentru toaletă,
rezervoare pentru closet, uși pentru duș cu
rame nemetalice.sisteme de aspersoare pentru
irigare, sisteme de aspersoare pentru irigarea
peluzelor, fântâni arteziene, sisteme de irigare și
stropire cu apă, aparate de filtrare a apei, aparate
de filtrare pentru instalațiile de alimentare cu apă,
aparate de filtrare a apei potabile, filtre pentru
aparate de filtrare a apei, aparate pentru filtrarea
apei (altele decât mașini), aparate pentru filtrarea
apei, de uz domestic .aparate pentru filtrarea
apei, de uz industrial, elemente de filtrare
pentru preaplinul rezervoarelor de alimentare

cu apă, unități de filtrare cu membrană pentru
aparate de tratare a apei, elemente de filtrare
pentru ventilele de aerisire ale rezervoarelor de
alimentare cu apă, picurător pentru robinete de
apă, filtre pentru dispozitive de alimentare cu
apă, dispozitive de pulverizare care constituie
componente ale instalațiilor de alimentare cu
apă, dispozitive de purjare de aer folosite
împreună cu instalațiile de alimentare cu apă,
dispozitive de purjare de aeru folosite împreună
cu instalațiile de distribuire a apei, dispozitive
de pulverizare a apei (automate), dispozitive de
pulverizare (instalații automate) pentru irigații,
instalații de filtrare a apei, aspersoare de grădină
(automate), sisteme de aspersoare pentru
irigare, aspersoare automate pentru sistemele
de irigații agricole, aspersoare automate pentru
sistemele de irigații în horticulture mașini de
irigare prin aspersiune folosite în agricultură,
mașini de irigare prin aspersiune folosite în
horticultura, instalații (automate) de irigare
prin aspersiune folosite în agricultură, instalații
(automate) de irigare prin aspersiune folosite
în horticultura, aspersoare (instalații automate)
pentru irigarea florilor și a plantelor instrumente
(automate) de irigare prin aspersiune, cu
excepția mașinilor, mașini de irigare prin
aspersiune pentru terenurile de golf, instalații
(automate) de irigare prin aspersiune pentru
terenurile de golf, aspersoare (automate) pentru
instalații de suprafață, aspersoare (automate)
pentru instalații subterane, valve pentru reglarea
apei (accesorii de reglaj), instalații agricole
pentru irigare, instalații automate de irigare, duze
de pulverizare pentru irigare, aparate de irigare
pentru fertilizare, instalații automate de irigare
pentru plante, instalații automate de irigare
pentru grădină, aparate de irigare de uz horticol,
instalații de pulverizare pentru irigarea automată
a terenurilor, membrane pentru filtrarea apei,
unități de filtrare a apei, filtre grosiere pentru
filtrarea apei, mânere de robinete, robinete
pentru țevi, pulverizatoare pentru robinete,
robinete pentru conducte, robinete cu două
rozete, robinete pentru montarea conductelor,
robinete (accesorii pentru instalații), robinete
de apă controlate electric, robinete pentru
controlarea fluxului de apă, supape cu flotor
(robinete cu plutitor), robinete de închidere
pentru reglarea debitului apei, robinete cu funcție
de economisire a apei, robinete de apă sub
formă de părți de instalații de alimentare cu apă.
arzătoare cu acetilenă, generatoare de
acetilenă, torţe cu acetilenă, aparate de
odorizare a aerului, aparate de răcire a aerului,
preîncălzitoare de aer, uscătoare cu aer, instalaţii
de filtrare a aerului, aparate de aer condiţionat
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pentru vehicule, supape de aer pentru instalaţiile
de încălzire cu abur, aparate şi maşini de
purificare a aerului, sterilizatoare de aer, friteuze
cu aer, instalaţii de aer condiţionat, aparate de
aer condiţionat, arzătoare de alcool, dispozitive
anti-reflexie pentru vehicule (corpuri de iluminat)/
dispozitive contra orbirii pentru vehicule (corpuri
de iluminat), duze anti-stropire pentru robinete,
aparate de filtrare pentru acvarii, încălzitoare
pentru acvarii, lumini pentru acvarii, lămpi
cu arc, instalaţii pentru transportul cenuşei,
automate, autoclave, electrice, pentru gătit/
oale sub presiune, electrice, cuptoare pentru
brutărie, grătare, căzi de baie pentru băi de
şezut, fitinguri pentru baie, instalaţii pentru
baie/instalaţii sanitare pentru baie, încălzitoare
pentru pat, aparate pentru răcirea băuturilor,
lumini pentru biciclete, bideuri, pături, electrice,
nu cele pentru scopuri medicale, ţevi de
cazan (tuburi) pentru instalaţiile de încălzire,
cazane, altele decât componentele maşinilor,
aparate de sterilizare a cărţilor, suporturi pentru
arzătoarele de gaz, aparate de prăjit pâinea/
prăjitoare de pâine, maşini de făcut pâine,
maşini de copt pâine, arzătoare pentru lămpi,
arzătoare, felinare cu lumânări, carbon pentru
lămpile cu arc, covoare încălzite electric, corpuri
de iluminat pentru plafoane, radiatoare de
încălzire centralizată, candelabre, canale de
fum pentru coşuri, suflante pentru coşurile
de fum, lampioane chinezeşti, fântâni de
ciocolată, electrice, aparate de cromatografie
pentru scopuri industriale, camere sterile
(instalaţii sanitare), articole de îmbrăcăminte
încălzite electric, prăjitoare de cafea, filtre de
cafea, electrice, maşini de cafea, electrice,
bobine (componente ale instalaţiilor de distilare,
încălzire sau răcire), ustensile pentru gătit,
electrice, aragazuri/maşini de gătit, aparate
şi instalaţii de gătit, inele pentru gătit, plite
electrice, cutii de răcire, electrice/răcitoare,
electrice, răcitoare pentru cuptoare/cuve de
răcire pentru cuptoare, instalaţii de răcire
pentru apă, instalaţii de răcire pentru lichide,
maşini şi instalaţii de răcire, instalaţii şi
echipamente de răcire, instalaţii de răcire
pentru tutun, lămpi cu lumină rece, vane
(încălzire), friteuze, electrice, dispozitive de
dezgheţare pentru vehicule, aparate pentru
deshidratarea deşeurilor alimentare, cuptoare
dentare, aparate de dezodorizare, nu cele pentru
uz personal, instalaţii de desalinizare, aparate
de desicare, lumini direcţionale pentru biciclete,
frigidere, aparate de răcire și congelatoare
pentru depozitare în scopuri medicale, lămpi
terapeutice, nu pentru scopuri medicale, sistem
de cultură hidroponică, recipienți termici electrici,

aparate pentru deshidratat alimente, electrice,
aparate de încălzit mâinile cu alimentare la usb,
încălzitoare de căni cu alimentare la usb, aparate
pentru gătit cușcuș, electrice, lămpi standard/
lămpi de podea, vase pentru tajine, electrice/
vase pentru tajine, electrice, proiectoare de
lumină, mașini de ceață, aparate si instalatii
de încălzire prin pardoseală, umidificatoare,
mașini electrice de făcut lapte de soia, capsule
de cafea, goale, pentru aparate electrice
de cafea, distribuitoare electrice de băuturi,
tuburi de descărcare, pentru iluminat, electrice,
dozatoare de substanţe dezinfectante pentru
toalete, aparate de dezinfectare, aparate de
dezinfectare pentru scopuri medicale, coloane
de distilare, aparate de distilare, lanterne
pentru scufundare, emiţătoare pentru irigaţii cu
picurare (fitinguri pentru irigaţii), aparate de
uscare, aparate de uscare pentru nutreţ şi
furaj/aparate de uscare pentru furaj, aparate
şi instalaţii de uscare, evaporatoare, vase
de expansiune pentru instalaţiile de încălzire
centralizată, hote de extracţie pentru bucătării,
fiare de călcat cu abur pentru ţesături,
instalaţii cu beculeţe pentru decoraţiuni festive/
ghirlande luminoase pentru decoraţiuni festive,
ventilatoare (aer condiţionat), ventilatoare
(componente ale instalaţiilor de aer condiţionat),
ventilatoare electrice pentru uz personal, aparate
de alimentare pentru cazanele de încălzire,
filamente pentru lămpile electrice, filtre pentru
aerul condiţionat, filtre pentru apa potabilă,
şeminee, domestice, fitinguri, formate, pentru
cuptoare/fitinguri formate pentru cuptoare, torţe,
coşuri de faclă pentru utilizare în industria
petrolieră, drumuri de fum pentru cazanele de
încălzire ale instalaţiilor cu gaz), instalaţii de
tras apa, aparate de gătit la aburi, electrice,
saci pentru picioare, încălziţi electric, încălzitoare
pentru picioare, electrice sau neelectrice, forje,
portabile, fântâni, congelatoare, brichete pentru
aprinderea gazului, aparate pentru prăjirea
fructelor, aparate de fumigatie, nu cele pentru
scopuri medicale, grătare de cuptor, cenuşare
pentru cuptoare/cutii de cenuşă pentru cuptoare,
cuptoare, altele decât cele utilizate în laborator,
brichete cu gaz, aparate de epurare a gazelor,
epuratoare de gaz (componente ale instalaţiilor
cu gaz)/epuratoare (componente), arzătoare pe
gaz, boilere cu gaz, lămpi cu gaz, condensatoare
de gaz, altele decât componentele maşinilor,
arzătoare germicide, lămpi germicide pentru
purificarea aerului, aparate pentru încălzirea
lipiciului, uscătoare de păr, aparate de uscare
a mâinilor pentru băi, lanterne pentru cap/
lămpi portabile cu fixare pe cap, faruri pentru
automobile, cămine, acumulatoare de căldură,
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regeneratoare de căldură, schimbătoare de
căldură, altele decât componentele maşinilor,
pompe de căldură, pistoale cu aer cald,
încălzitoare pentru vitrine, încălzitoare pentru
băi, încălzitoare pentru vehicule, încălzitoare
pentru fiare, încălzitoare, electrice, pentru
biberoane, aparate de încălzire, instalaţii de
încălzire, instalaţii de încălzire (apă)/instalaţii
pentru încălzirea apei, cazane de încălzire,
aparate de încălzire pentru combustibili solizi,
lichizi sau gazoşi, aparate de încălzire, electrice,
elemente de încălzire, plite de încălzire, aparate
de încălzire pentru dezgheţarea parbrizelor la
vehicule, filamente de încălzire, electrice, perne
cu încălzire, electrice, nu cele pentru scopuri
medicale/pernuţe cu încălzire, electrice, nu cele
pentru scopuri medicale, aparate de încălzire
şi răcire pentru distribuirea băuturilor calde şi
reci, cuptoare cu aer cald, aparate cu aer cald,
fitinguri pentru baie cu aer cald, reşouri, sticle
cu apă caldă, numere luminoase pentru case,
umidificatoare pentru radiatoarele de încălzire
centralizată, hidranţi, aparate pentru hidromasaj,
maşini şi aparate de făcut gheaţă, maşini
de făcut îngheţată, încălzitoare cu imersie,
arzătoare incandescente, incineratoare, aparate
de ionizare pentru tratarea aerului sau apei,
ceainice, electrice, mobilier pentru cuptoarele de
ardere (suporturi), cuptoare de ardere, maşini
de gătit (cuptoare), arzătoare de laborator, lămpi
de laborator, carcase pentru lămpi/cupole pentru
lămpi, lămpi pentru ochelari, sticle pentru lămpi,
globuri cu lampă/globuri pentru lămpi, reflectoare
pentru lămpi, abajururi pentru lămpi, lămpi
electrice, lămpi, suporturi de abajur, felinare
pentru iluminat, cazane pentru spălătoriile
textile / cazane pentru spălat, uscătoare
de rufe, electrice, roci vulcanice utilizate la
grătarele în aer liber, supape pentru controlul
nivelului în rezervoare, becuri, becuri, electrice,
becuri pentru semnalizatoarele de direcţie ale
vehiculelor, difuzoare de lumină, aparate de
iluminat cu diode luminiscente (led), brichete,
instalaţii de iluminat pentru vehiculele aeriene,
aparate şi instalaţii de iluminat, aparate de
iluminat pentru vehicule, lumini pentru vehicule,
lumini, electrice, pentru pomul de crăciun /
instalaţii electrice pentru pomul de crăciun,
lumini pentru automobile / lumini de automobile,
aparate de încărcare pentru cuptoare, filamente
cu magneziu pentru iluminat, prăjitoare de malţ,
generatoare de microbule pentru băi, cuptoare
cu microunde (aparate de gătit), cuptoare cu
microunde pentru scopuri industriale, instalaţii de
răcire a laptelui, lămpi pentru mineri, robinete
pentru ţevile de apă / robineţi pentru ţevile
de apă, lumini pentru motociclete, aparate

de gătit multifuncţionale, lămpi pentru unghii,
reactoare nucleare, lămpi cu petrol, arzătoare
cu petrol, aparate pentru spălarea / absorbţia
uleiului, fântâni ornamentale, fitinguri pentru
cuptoare din argilă refractară, arzătoare cu
oxihidrogen, pasteurizatoare, țevi (componente
ale instalaţiilor sanitare) / ţevi de apă
pentru instalaţiile sanitare, încălzitoare pentru
farfurii, încălzitoare de buzunar, instalaţii de
polimerizare, maşini de făcut făină de orez,
electrice, pentru uz casnic, rezervoare de
apă sub presiune, instalaţii de procesare a
combustibililor nucleari şi materialului nuclear
moderator / nucleari şi materialului nuclear
moderator, instalaţii de epurare pentru apele
reziduale, capace de radiator, radiatoare,
electrice, radiatoare (încălzire), turnuri de
rafinare pentru distilare, dulapuri frigorifice,
maşini şi aparate de refrigerare, camere de
refrigerare / răcitoare de tip walk-in, containere
frigorifice, aparate şi instalaţii de refrigerare,
vitrine frigorifice, frigidere, accesorii de reglare
pentru instalaţiile şi ţevile de apă sau gaz,
accesorii de reglare şi de siguranţă pentru
ţevile de gaz, accesorii de reglare şi de
siguranţă pentru instalaţiile de apă, accesorii
de reglare şi de siguranţă pentru instalaţiile
de gaz, prăjitoare, ţepuşe pentru prăjire, frigări
pentru prăjire, aparate de prăjire / plite pentru
fript (aparate de gătit) / grătare (aparate de
gătit), rotisoare, lămpi de siguranţă, accesorii
de siguranţă pentru instalaţiile şi ţevile de
apă sau gaz, aparate şi instalaţii sanitare,
instalaţii pentru saună, reflectoare, cabine de
duş, duşuri, chiuvete, prize pentru corpurile
de iluminat electrice, ciorapi, încălziţi electric,
colectoare termice solare (încălzire), cuptoare
solare, maşini de gătit sous-vide, electrice,
băi spa (căzi), cazane cu abur, altele decât
componentele maşinilor, instalaţii de generare
a aburului, acumulatoare de aburi, aparate
cu abur pentru faţă (saune), sterilizatoare,
distilatoare, sobe (aparate de încălzire), lămpi
stradale, cadre structurale pentru cuptoare /
cadre de metal pentru cuptoare, aparate de
clorinare pentru piscine, aparate pentru bronzat
(solarii), robinete pentru ţevi şi conducte /
robineţi pentru ţevi şi conducte, robinete/
robineţi, ventile termostatice (componente ale
instalaţiilor de încălzire), prăjitoare de tutun,
vase de toaletă, scaune de toaletă, toalete,
portabile, toalete (closete cu apă) / closete cu
apă, lanterne electrice / lanterne electrice de
buzunar, prese pentru tortilla, electrice, tuburi
luminoase pentru iluminat, cabine pentru băi
turceşti, portabile, lămpi cu raze ultraviolete,
nu cele pentru scopuri medicale, pisoare ca



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 06/2022

283

obiecte sanitare, faruri de vehicule, reflectoare
de vehicule, hote de aerisire, instalaţii şi aparate
de ventilaţie (aer condiţionat), instalaţii de
ventilaţie pentru vehicule (aer condiţionat), hote
de aerisire pentru laboratoare, dispozitive pentru
copt vafele belgiene, electrice, vase de încălzire,
lavoare pentru spălat mâinile (componente ale
instalaţiilor sanitare) / bazine pentru spălat
mâinile (componente ale instalaţiilor sanitare),
şaibe pentru robinetele de apă / şaibe pentru
robineţii de apă, încălzitoare de apă, instalaţii de
distribuire a apei, instalaţii de conducte de apă,
instalaţii de purificare a apei, sterilizatoare de
apă, aparate şi maşini pentru purificarea apei,
aparate şi instalaţii pentru dedurizarea apei,
instalaţii pentru alimentarea cu apă, instalaţii de
tragere a apei / dispozitive de evacuare a apei
din rezervoarele de toaletă, aparate de captare
a apei, instalaţii de irigat, automate, maşini de
irigat pentru scopuri agricole, aparate cu jet de
apă, fitile adaptate pentru sobele pe kerosen,
vitrine pentru depozitarea vinurilor, electrice,
aparate electrice pentru fabricarea iaurtului.

───────

(210) M 2022 00997
(151) 10/02/2022
(732) REAL ESTATE SRL, SOS.

BUCURESTI NORD, NR.10,
CLADIREA GLOBAL CITY
BUSINESS PARK SALA DE
MEETING 4, BL.CORPUL O11,
JUDETUL ILFOV, VOLUNTARI,
500113, ILFOV, ROMANIA

(740) ALECU BOGDAN, STRADA
L.PATRASCANU NR.2, JUDETUL
BACAU, BACAU, 600018, BACĂU,
ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena:
26.11.06; 26.01.03

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

7. Mașini, mașini-unelte, mașini atomizoare,
maşini pentru mișcare și manevrare, maşini
pentru măturare, curățare și spălare, mașini de
distribuire, mașini și mașini-unelte de urgență și
salvare, mașini și mașini-unelte pentru tratarea
materialelor și pentru fabricare, mașini de
aprovizionare cu apă (pompe), mașini electrice
de gaurit, mașini de aspirare pentru curățarea de
impurități, mașini industriale de aspirare folosite
în producție, mașini suflante, mașini pentru
umflarea baloanelor, mașini pentru tabletat,
mașini pentru absorbția aerului, mașini de
curățat bazinele de înot, mașini de curățat
covoare (electrice), mașini de măturat, mașini de
măturat covoare, mașini de măturat cu rol de
curățare a piscinelor, mașini de spălare a ouălor
viermilor de mătase, mașini de spălat, mașini
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de spălat articole de îmbrăcăminte (electrice),
mașini de spălat covoare, mașini de spălat cu
cilindru pentru spălarea cilindrilor de imprimare,
mașini de întreținere a podelelor (acționate
electric) pentru șlefuire, mașini de spălat de
uz casnic, mașini de spălat electrice, mașini
de spălat electrice, de uz industrial, mașini de
spălat folosite în spălătorii (care funcționează
cu monede), mașini de spălat haine (sistem
preplătit), mașini de spălat industriale, mașini
de spălat sticle, mașini de spălat pentru veselă,
mașini de spălat podeaua, mașini de spălat
vase de uz casnic, mașini de spălat vase de
uz menajer, mașini de spălat vasele, de uz
industrial, mașini de spălat vehicule, mașini
de uscat gogoși de mătase, mașini electrice
de ceruit de uz casnic, mașini electrice de
ceruit pentru uz casnic, mașini electrice de
curățare cu abur, mașini electrice de curățare
prin aspirație de uz casnic, mașini industriale
de curățare (lustruire) pentru pardoseli, mașini
industriale de curățare prin șamponare, mașini
industriale de curățat covoare, mașini industriale
de curățat cu vid, mașini industriale de degresat,
mașini industriale pentru aspirarea covoarelor,
mașini industriale pentru curățare chimică,
mașini industriale pentru curățarea pardoselilor,
mașini pentru curățarea nisipului, mașini pentru
curățarea petelor, mașini pentru curățarea
podelelor, mașini pentru curățarea uscată a
rufelor, mașini pentru degresare și înălbire
continuă, mașini pentru perierea covoarelor,
mașini pentru spălarea aparatelor de laborator,
mașini pentru spălarea bolurilor (de bucătărie),
mașini pentru înlăturarea rapidă a straturilor
protectoare și a resturilor de adezivi sau spumă
de pe suprafețele de ipsos sau ciment, mașini
pentru șlefuirea podelei, mașini robotizate de
curățare, mașini robotizate pentru curățarea
(lustruirea) podelelor, mașini și aparate electrice
de curățat, mașini și aparate electrice de polizat,
mașini și aparate electrice de șlefuit, mașini și
aparate electrice pentru șamponarea covoarelor,
mașini și aparate electrice pentru șamponat
covoare, mașini de vopsit, mașini pentru tăierea
părului animalelor, mașini de tocat electrice
pentru uz casnic, mașini de decojire pentru
porumb și cereale, mașini de tocat carne,
mașini de sfărâmare, unelte acționate electric,
motoare, cu excepția celor pentru vehiculele
terestre, cuplaje și componente de transmisie,
cu excepția celor pentru vehiculele terestre,
unelte agricole, altele decât uneltele acționate
manual, incubatoare pentru ouă, distribuitoare
automate, pistoale de vopsit, carburatoare, plăci
de zăvorare, ferăstrău cu lanț, dălți pentru
mașini, mandrine (componente de mașini),

pompe de aer comprimat, compresoare (mașini),
mandrine de gaunt (componente de mașini),
mașini electrice de gaunt, aparate de sudură cu
arc electric, ciocane electrice, aparate electrice
de sudură, aparate de ridicare, curele de
ridicare, tobe (componente de mașini), aparate
de tăiere cu arc electric, ghidaje pentru mașini,
pistoale de lipit electrice, scule manuale, altele
decât cele acționate manual, mori pentru uz
caznic, altele decât cele acționate manual,
mori (mașini), motoare electrice, altele decât
cele pentru vehiculele terestre, segmenți de
piston, pistoane pentru cilindre, pistoane pentru
motoare, pistoane (componente ale mașinilor
sau motoarelor), pompe cu aer comprimat,
dispozitive de acționare pentru pompe de
vid, ejectoare (pompe), lagăre pentru pompe
cu vid, membrane pentru pompe, pompe
pentru mașini de muls, pistoale pentru pompe
de alimentare cu carburant, pompe, pompe
aspirante, pompe axiale, pompe centrifuge,
pompe centrifuge cu autoamorsare, pompe
centrifuge pentru unitățile de condensare,
pompe (componente ale mașinilor sau ale
motoarelor), pompe, compresoare și suflante,
pompe cu autoreglare (altele decât cele
pentru furnizare de combustibil la stațiile de
alimentare), pompe cu diafragmă, pompe cu
diafragmă pentru pomparea materialelor semi-
lichide, pompe cu diafragmă pentru pomparea
materialelor fluide, pompe cu diafragmă pentru
pomparea materialului lichid, pompe cu osmoză
inversă, pompe cu roți dințate, pompe cu spirală,
pompe cu șurub excentric, pompe cu turbină
verticală, pompe cu volum controlat, pompe de
aer, pompe de aer (instalații de garaje), pompe
de aer pentru terarii, pompe de aerare, pompe
de aerare pentru acvarii, pompe de aerare pentru
corpuri de apă, pompe de aerare pentru iazuri,
pompe de alimentare, pompe de apă, pompe de
apă acționate cu motor, pompe de apă centrifuge
pentru uz casnic, pompe de apă folosite la
motoare, pompe de apă pentru aerarea bazinelor
cu apă, pompe de apă pentru aerisirea acvariilor,
pompe de apă pentru băi, pompe de apă
pentru băi spa, pompe de apă pentru dușuri,
pompe de apă pentru piscine, pompe de apă
pentru unități de filtrare a apei, pompe de apă
pentru utilizare în iazuri de grădină, pompe de
apă pentru utilizare în terarii, pompe de apă
pentru utilizare în acvarii, pompe de căldură
(piese pentru mașini), pompe de circulație,
pompe de combustibil, pompe de combustibil
(cu autoreglare), pompe de combustibil pentru
vehiculele cu motor, pompe de combustibil
pentru motoare, pompe de combustibil pentru
vehicule terestre, pompe de difuzie, pompe de
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distribuire, pompe de distribuție a combustibilului
pentru stațiile de alimentare, pompe de drenare
cu ulei, pompe de duș, pompe de eliminare
a depunerilor, pompe de gresare, pompe
de gresare (mașini-unelte), pompe de gresat
acționate cu aer comprimat, pompe de injecție
a combustibilului, pompe de macerare, pompe
de presiune, pompe de presiune pentru mașini
și instalații de spălat, pompe de refulare, pompe
de santină, pompe de ulei pentru motoare,
pompe de ulei pentru motoare de vehicule
terestre, pompe de ulei pentru vehicule terestre,
pompe de valuri pentru acvarii, pompe de vid,
pompe de vid cu piston, pompe de vid (mașini),
pompe de vid și de refulare, pompe electrice,
pompe electrice de apă, pompe electrice de
apă pentru băi spa, pompe electrice de apă
pentru băi, pompe electrice de apă pentru
piscine, pompe electrice de grădină, pompe
electrice pentru iazuri, pompe electrice pentru
piscine, pompe electrice submersibile, pompe
folosite în industria alimentară (mașini), pompe
hidraulice, pompe hidraulice cu servocontrol,
pompe pentru aerosoli, pompe pentru beton,
pompe pentru extracția de gaze (mașini),
pompe pentru extragerea de lichide (mașini),
pompe pentru extragerea de vapori (mașini),
pompe pentru fluide, pompe pentru instalația
de răcire a motoarelor, pompe pentru instalații
de încălzire, pompe pentru instalațiile de
recuperare a agentului frigorific, pompe pentru
mori de vânt, pompe pentru motoare de vehicule
terestre, pompe pentru nămol, pompe pentru
temperaturi înalte, pompe pneumatice, pompe
pneumatice de gresare, pompe pneumatice
pentru alimentarea cu gaze lichefiate, pompe
reprezentând componente ale mașinilor de
spălat, pompe robotizate cu aer comprimat,
pompe rotative, pompe rotative cu lobi,
pompe rotative cu roți dințate, pompe rotative
volumetrice, pompe submersibile, rotoare pentru
pompe centrifuge, segmenți de piston pentru
pompe termice, supape (componente ale
pompelor), supape pentru pompe, mașini și
dispozitive electrice pentru polizare, ciocane
mecanice, prese de vin, mașini de pulverizat
vopseaua, demaroare pentru motoare, pompă
de apă, motopompă de apă, motoburghiu
pe benzină, accesorii pentru motoburghie,
compresor, mașini de ascuțit, aparat de sudură
acționat cu gaz, mașini electrice de sudură,
mașini de făcut cârnați, lopeți mecanice,
mașini de îndoit, mașini de zdorbit, mașini
de tăiere, mașini de ondulare, mașini de
plivit, mașini de tuns iarbă, mășini unelte,
mașini cu roți, scule (componente de mașini),
cricuri, turbocompresoare, mașini de debavurat,

transmisii pentru mașini, lanțuri de transmisie,
altele decât cele pentru vehiculele terestre, lopeti
mecanice, mașini de calibrare, roboți (mașini),
mașini de nituire, prese (mașini de uz industrial),
mașini de rabotare, mașini pentru asamblarea
bicicletelor, mașini de daracit, clești de tăiat
(mașini), mașini de ștanțat și filetare.
9. Aparate și instrumente pentru înregistrarea,
transmiterea, reproducerea sau procesarea
sunetului, imaginilor sau datelor, suporturi
media înregistrate și descărcabile, software
de calculator, suporturi media digitale sau
analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, calculatoare și dispozitive
periferice de calculator, imprimante, circuite
imprimate, imprimante fotografice, imprimante
matriciale, imprimante scaner, imprimante
optice, comutatoare imprimante, imprimante
termice, aparate pentru imprimare fotografică,
software pentru gestionarea tipăririi la
imprimantă, software de calculator descărcabil
pentru proiectarea și modelarea de produse
imprimabile tridimensionale, reclame luminoase,
afișaje electronice, panouri de afișaj electronic,
dispozitive de afișaj electronice, unități de
afișaj vizual, software de afișaj electronic,
panouri de afișaj electroluminescente, panouri
luminoase de afișaj stradal, panouri mecanice
de afișaj stradal, panouri de semnalizare cu
afișaj digital, dispozitive de afișaj publicitar
(mecanice sau luminoase), panouri de afișaj
din metal (luminoase sau mecanice), etichete
electronice, etichete codificate autoadezive,
etichete autocolante (magnetice), etichete
magnetice de identificare, etichete electronice
de siguranță, etichete electronice pentru mărfuri,
etichete de identificare (codificate), etichete
de identificare (care pot fi citite de aparate),
software de calculator folosit ca interfață de
programare a aplicațiilor (api), software de
calculator descărcabil folosit ca interfață de
programare a aplicației (api), software, aplicații
software descărcabile, software gratuit, software
utilitar, software educational, software adaptabil,
software industrial, software electromecanic,
software senzitiv, software multimedia, software
mobil, software științific, software interactiv,
software social, software antispyware, software
biometric, software bancar, software integrat,
software colaborativ, platforme de software
colaborative (software) înregistrate sau
descărcabile, software pentru fiabilitatea
software-ului, software pentru testarea de
software, software de compilare, software de
comunicații, software de calculator, software
video interactiv, software pentru jocuri, software
de decodare, software pentru tablete, software
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de bioinformatică, software pentru editare,
software de asistență, software de simulare,
software pentru studenți, software pentru
divertisment, software pentru fabricație, software
de pregatire, software de telecomunicatii,
software de securitate, software pentru predare,
software de autentificare, software cad-cam,
software pentru logistică, software pentru
domotica, software pentru plăți, pachete de
software, software pentru cartografiere, software
pentru conferințe, software pentru servere,
software de sistem, software pentru criptografie,
software pentru inventariere, software pentru
birouri, software de optimizare, software pentru
testare, software de contabilitate, software
pentru intranet, software pentru topografie,
software pentru planificare, software pentru
prezentare, software de editare, software pentru
extranet, software pentru întreprinderi, software
pentru reportare, software pentru animație,
software de navigație, software de rețea,
software de referință, software de realitate
virtuală, software pentru comprimarea datelor,
microprocesoare programabile prin software,
software pentru gestiunea documentelor,
software de reprezentare tabelară, software
pentru verificarea creditelor, software
pentru recuperarea creanțelor, cartușe
(software) pentru calculatoare, software
pentru tehnoredactare computerizată, software
de calculator (programe), software de
gestiune financiară, grafică digitală (software
descărcabil), software pentru telefoane mobile,
pachete de software integrat, software de
operare încorporat, software de calculator
descărcabil, software pentru recunoasterea
fetelor, software pentru analiză facială, software
pentru realitate augmentată, software pentru
recunoasterea vocala, software informatic
utilitar descărcabil, software de mesagerie
instantanee, software pentru tehnologia
afacerilor, software pentru control parental,
software pentru gestionare locală, software
de divertisment interactiv, software pentru
cursuri virtuale, software de comunicații
unificate, software pentru inginerie electrică,
software de întreținere predictivă, software
pentru inginerie civilă, software pentru inginerie
mecanică, software de calculator înregistrat,
software antivirus pentru calculatoare, software
pentru cloud computing, software pentru
telefoane inteligente, software pentru plăți
electronice, software pentru recunoasterea
caracterelor, software pentru redirecționarea
mesajelor, software pentru asistent virtual,
software pentru servere virtuale, software
pentru automatizare industrială, software pentru

detectarea incendiilor, software pentru servere
media, software pentru servere proxy, software
pentru afișare video, software pentru controlul
mișcării, software pentru contracte inteligente,
software pentru administrarea prezentării,
software interactiv pentru afaceri, software
descărcabil pentru jocuri, aplicații software
descarcabile pentru roboți, software pentru
conferințe video, software pentru ingineria
produselor, software pentru editare audio,
software pentru simularea aplicațiilor, software
pentru e-mail, software pentru învățare
automată, software de blog-uri, software pentru
server web, aplicații software pentru web
descărcabile, software pentru automatizarea
documentelor, software pentru artă grafică,
software pentru controlarea mediului, software
de inteligență artificială, software de animație
3d, software pentru simulare (formare), software
pentru gestionarea macrodatelor, software
pentru plugin-uri, software pentru monitorizarea
sănătății, software pentru monitorizarea
mediului, pachete de software de calculator,
software pentru telefonie prin calculator,
software de calculator pentru codificare,
software de calculator pentru ingineria de
software asistată de calculator, software pentru
organizarea adunărilor generale, software
de grafică pe calculator, software pentru
gestionarea proceselor industriale, software
pentru cititoare de carduri, platforme de software
de calculator, software pentru mesagerie on-
line, software pentru compunerea de muzică,
software pentru comunicarea de date, software
de prelucrare a datelor, software pentru
motoare de căutare, programe de calculatoare
(software descărcabil), software de aplicații
de calculator, software pentru economizor de
ecran, software de recunoaștere a gesturilor,
aplicații software de calculator, descărcabile,
software de calculator pentru publicitate,
software pentru table interactive whiteboard,
software pentru diagnoză și depanare,
software informatic de uz comercial, software
pentru acces la internet, software pentru
monitorizarea sistemelor informatice, software
pentru prelucrarea tranzacțiilor comerciale,
software de analiză a discursului, software
descărcabil pentru poșta electronică, software
de mesagerie instantanee descărcabil, software
de sincronizare de fișiere, software pentru
mijloace de comunicare, software pentru
flux de lucru, software pentru master în
educație, software utilizat in domeniul muzical,
software de protejare a confidențialității, software
de diagnoză la distanță, software pentru
comunități de utilizatori, aplicații software
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pentru telefoane mobile, descărcabile, software
care permite recuperarea datelor, software de
calculator pentru televiziune, software pentru
gestionarea dispozitivelor mobile, software
de administrare de afaceri, software pentru
dezvoltare de aplicații, software de calculator
pentru divertisment, software descărcabil de
pe internet, software pentru servere pentru
imprimante, software pentru servere de aplicații,
software pentru servere de fișiere, software
pentru administrarea de clădiri, software pentru
dezvoltare de produse, software pentru servere
de comunicații, software pentru servere de
cloud, software pentru stocare digitală distribuită,
aplicații software pentru controlul iluminării,
descărcabile, software pentru gestionarea
performanței economice, platforme pentru
controlul reviziei (software), software de
asistență în producție, software pentru extragere
de date, software pentru simulare de vehicule,
software pentru gestionarea riscului operațional,
software pentru medii de dezvoltare, software
pentru repararea erorilor informatice, software
de management de conținut, software de
gestiune a datelor, software de suport
pentru sisteme, software pentru previziuni
de piață, software pe partea de server,
software de comandă pentru mașini, software
pentru streaming de multimedia, software
pentru recuperarea de informații, software
pentru detectarea de riscuri, software de
control de conținut, software pentru acces la
conținut, software pentru fiabilitatea hardware-
ului, software pentru dezvoltare de jocuri,
software pentru tablouri de bord, software pentru
gestionarea de imagini, platforme software
de management colaborativ, software pentru
comerț cu amănuntul, software pentru sisteme
de rezervare, software pentru crearea de
diagrame, software pentru testarea hardware-
ului, software pentru jocuri video pe calculator,
software de interfață grafică pentru utilizator,
software pentru integrarea segmentelor de
control, software pentru asigurarea securității
poștei electronice, software pentru operare
lan (rețea locală), software pentru jocuri de
realitate virtuală, software pentru recunoașterea
optică a caracterelor, software de divertisment
interactiv pentru calculatoare, software pentru
automatizarea arhivării de date, software
de calculator pentru automatizarea fabricilor,
software de calculator pentru estimarea
costurilor, software de calculatoare pentru
comerț electronic, software pentru controlul
imprimantelor de calculator, cartușe pentru
jocuri de calculator (software), software
pentru upi (interfață universală periferică),

software educațional de calculator pentru copii,
software de calculator pentru administrarea
rețelelor, software de calculator pentru
controlul timpului, software de calculator
pentru programarea faxurilor, software pentru
comandarea terminalelor cu autoservire,
software pentru prelucrarea de imagini digitale,
software utilizat la prelucrarea plachetelor
semiconductoare, software și platforme digitale
de telefonie, aplicații software pentru dispozitive
fără fir descărcabile, software pentru firewall-
uri pentru calculatoare, software multimedia
înregistrat pe cd-rom, software pentru jocuri de
calculator, descărcabil, software de securitate
descărcabil pentru calculatoare, software pentru
sisteme de navigație gps, software pentru
analiza datelor de afaceri, firmware și
software pentru țigări electronice, software
pentru securitatea rețelelor și dispozitivelor,
software pentru întocmire de declarații
fiscale, software și aplicații pentru dispozitive
mobile, software înregistrat pentru jocuri pe
calculator, software pentru jocuri video de
calculator, software-uri descărcabile pentru
cloud computing, descărcabilă, software de
calculator pentru controlul amplificatoarelor,
seturi pentru dezvoltare de software (sdk),
software de aplicații informatice pentru televizor,
software pentru dispozitive electronice digitale
portabile, aplicații software descărcabile pentru
telefoane inteligente, software pentru efectuarea
de tranzacții online, software de calculator
pentru controlul iluminatului, software pentru
gestionarea unui magazin online, software de
aplicații pentru dispozitive mobile, software
pentru documentarea și analiza incendiilor,
aplicații software de tipul business intelligence
descărcabile, software pentru optimizarea
motoarelor de căutare, software pentru
tomografie cu raze x, software de învățare
automată pentru finanțe, software de inteligență
artificială pentru vehicule, software de învățare
automată pentru supraveghere, software pentru
utilități, securitate și criptografie, software de
realitate augmentată pentru simulări, software
de realitate augmentată pentru învățământ,
software pentru aplicații web și servere, software
de realitate virtuală pentru învățământ, software
de cinema de realitate virtuală, software de
învățare automată pentru analize, software de
inteligență artificială pentru analiză, software
pentru procese de fabricație inteligente, software
de inteligență artificială pentru supraveghere,
software de învățare automată pentru publicitate,
software pentru servere de poștă electronică,
software de realitate virtuală pentru simulări,
software pentru realitate virtuală și augmentată,
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software pentru administrarea conținutului web
(wcm), software pentru jocuri de calculator,
înregistrat, software interactiv pentru baze
de date, software pentru jocuri cu realitate
augmentată, software de recunoaștere optică
a semnelor, software pentru furnizori de
soluții digitale, software pentru generarea
de imagini virtuale, software de realitate
virtuală pentru telecomunicații, software pentru
automatizarea proceselor robotice (rpa), suite de
programe de birou (software), software pentru
dezvoltarea mijloacelor de comunicare, software
de recunoaștere inteligentă a caracterelor,
software de suport pentru luarea deciziilor,
software pentru speculații intrazilnice (day
trading), software pentru simulare (servicii
de divertisment), software pentru planificarea
resurselor întreprinderii (erp), software pentru
gestionarea lanțului de aprovizionare, software
pentru grafică 3d pe calculator, software de
operare usb (magistrală serială universală),
software de calculator pentru gestionarea
tranzacțiilor financiare, software folosite pentru
dozimetrie în domeniul radioterapiei, dispozitive
de control industriale care includ software,
software de calculator pentru căutarea de
date, software pentru sisteme de operare
pe calculator, software de calculator legat
de istoricul financiar, software de calculator
pentru seturi de caractere, software de
calculator descărcat de pe internet, software
de calculatoare destinat estimării resurselor
necesare, jocuri video programate incluse
pe cartușe (software), instrumente pentru
dezvoltarea de software de calculator, software
de calculator pentru comunicarea între
microcalculatoare, software pentru serverul de
acces la rețea, software pentru livrare de
conținut fără fir, software pentru prelucrarea
de fișiere muzicale digitale, software informatic
pentru crearea de firewall-uri, software de
jocuri electronice pentru telefoane mobile,
software de dezvoltare a unui site web,
software pentru sisteme de navigație prin satelit,
software interactiv multimedia pentru a juca
jocuri, software de calculator descărcabil pentru
gestionarea datelor, software de calculator
descărcabil pentru gestionarea informațiilor,
software de navigare pe rețele informatice
globale, software pentru fabricare asistată de
calculator (cam), software de monitorizare
de rețele tip cloud, software de proiectare
asistată de calculator (cad), aplicație software
pentru servicii de cloud computing, software
de calculator pentru acționarea de vehicule,
software informatic pentru prelucrarea datelor
de localizare, software de înregistrare a

datelor despre antrenamente, software de
realitate virtuală pentru învățarea medicinei,
software pentru punerea la comun de fișiere,
software pentru sincronizare de baze de date,
software de calculator pentru înregistrare de
sunete, software de modelare și simulare
a incendiilor, software pentru televiziune cu
circuit închis (cctv), software pentru servere de
baze de date, software de marketing pentru
motoare de căutare, software pentru sisteme
de informații geografice (gis), software pentru
rețea fără fir tip mesh, portaluri inteligente
pentru stocare definită prin software, software
pentru supravegherea de articole electronice
(eas), software de învățare automată pentru
domeniul sănătății, software de inteligență
artificială pentru domeniul sănătății, software
pentru inteligență artificială și învățare automată,
software de comunicare, rețelizare și rețele
sociale, software cms (sistem de gestionare a
conținutului), software pentru inginerie asistată
de calculator (cae), software pentru gestionarea
proceselor de afaceri (bpm), software pentru
sisteme informatice de management (mis),
software pentru managementul relațiilor cu
clienții (crm), software de calculator pentru
afișarea mediilor digitale, software de calculator
descărcabil pentru tehnologie blockchain,
software de calculator pentru asistarea
proiectării echipamentelor sportive, programe
pentru jocuri de calculator (software de
calculator), software de calculator pentru
analizarea informațiilor de piață, software
de procesare a datelor pentru reprezentări
grafice, software de operare pe calculator
pentru mainframe-uri, software de operare
pentru wan (rețea zonă extinsă), software
de calculator care permite jucarea de jocuri,
software de procesare a datelor pentru
procesarea textelor, software de calculator
pentru controlul accesului la calculatoare,
software de calculator pentru crearea de modele
financiare, software de simulare pentru utilizare
cu calculatoarele digitale, software de calculator
pentru prelucrarea datelor de comunicare,
software de calculator folosit în domeniul
publicării electronice, software de calculator
pentru gestionarea foilor de calcul, software
de imagistică prin satelit pentru interpretarea
fotografiilor, software pentru controlul funcționării
dispozitivelor audio și video, cartele codificate
pentru accesarea software-ului de calculator,
software informatic pentru comunicații în rețele
fără fir, software de jocuri electronice pentru
dispozitive fără fir, software informatic pentru
administrarea rețelelor de calculatoare locale,
software de divertisment interactiv, descărcabil,
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pentru jocuri video, software informatic pentru
sisteme de poziționare globală (gps), software
bios (sistem de bază de intrare/ieșire),
software de comunicare pentru conectarea
rețelelor informatice mondiale, software pentru
prelucrarea imaginilor, materialelor grafice și
textelor, software de calculator descărcabil
pentru transmiterea de informații, software
pentru realitate augmentată destinat creării de
hărți, software de calculator pentru prelucrarea
de imagini digitale, software care permite
funizarea de informații prin internet, middleware
pentru administrarea funcțiilor software pe
dispozitive electronice, software de calculator
în legătură cu domeniul medical, software de
calculator care permite schimb de informații,
software de calculator pentru diseminarea
datelor de localizare, software de prelucrare de
imagini pentru camere auto, software pentru
sisteme electronice de asistență la condus,
software pentru evaluarea comportamentului
clienților în magazine online, software de
calculator pentru curățarea și optimizarea
sistemelor, software chatbot de calculator pentru
simularea de conversații, software de inteligență
artificială pentru mașini fără șofer, software
de comerț electronic și de plăți electronice,
software pentru mijloace de comunicare și
pentru publicare, software pentru operarea și
gestionarea componentelor circuitelor integrate,
software pentru contabilizarea gazelor cu efect
de seră, software pentru detectarea automată
a proceselor economice (abpd), software
educaţional care conține instrucțiuni pentru
jucarea jocurilor, platforme software înregistrate
sau descărcabile, care permit utilizatorilor
să strângă bani, platforme de software de
calculator înregistrat sau descărcabil, aplicații
software descărcabile destinate utilizării cu
imprimante tridimensionale, software pentru
gestionarea ciclului de viață al produselor,
platforme de software de calculator pentru rețele
sociale înregistrate sau descărcabile, software
de recunoaștere optică a codurilor de bare,
software de calculatoare pentru comunicarea cu
utilizatorii calculatoarelor portabile, software de
calculator pentru citirea la distanță a contoarelor,
software interactiv de divertisment pentru
folosirea cu calculatoare personale, software de
calculator adaptat pentru utilizarea în operarea
calculatoarelor, pachete de software integrat
pentru utilizare la automatizarea laboratoarelor,
suporturi de date pentru calculatoare, care conțin
software înregistrat, software de calculator
pentru interpretarea amprentelor digitale sau
palmare, software pentru facilitarea tranzacțiilor
securizate cu cărți de credit, software de

calculator pentru scanarea imaginilor și a
documentelor, software care permite transmisia
de fotografii către telefoane mobile, software
pentru editarea de imagini, sunete și materiale
video, software de întreținere și operare a unui
sistem informatic, software pentru crearea și
editarea de muzică și sunete, aplicație software
pentru servicii de rețele sociale prin internet
descărcabile, software de jocuri electronice
pentru dispozitive electronice de mână, software
de divertisment interactiv, descărcabil, pentru
jocuri pe calculator, software informatic pentru
convertirea documentelor imagini în formate
electronice, software de comunicare pentru
conectarea utilizatorilor de rețele informatice,
software pentru realitate augmentată destinat
utilizării pe dispozitive mobile, software pentru
jocuri de calculator utilizat jocuri interactive
online, software de calculator pentru compilarea
de date de localizare, software de calculator
pentru colectarea de date de localizare, software
de calculator pentru transmisia de date de
localizare, software pentru servicii de posta
electronica si mesagerie electronica, software
de calculator înregistrat pentru conducere
auto în siguranță, software pentru comanda
aparatelor și instrumentelor pentru iluminat
scenic, software pentru sisteme de detectare
a accesului neautorizat (ids), software de
marketing pentru motoare de căutare pentru
terți, software pentru optimizarea costului pe
clic (pay per click), software pentru jocuri de
calculator folosit pe aparate mobile, software
descărcabil pentru jocuri electronice pentru
dispozitive fără fir, software de calculator pentru
utilizare la proiectarea circuitelor integrate,
software de sistem de gestionare a fluxului
de lucru, platforme de editare colaborativă
în timp real (rtce) (software), software
pentru gestionarea conținutului la nivel de
întreprindere (ecm), software de calculator
pentrumonitorizarea de la distanță a contoarelor,
software pentru controlul și îmbunătățirea calității
sunetului la echipamentele audio, software
de calculator pentru autorizarea accesului
la baze de date, programe de jocuri pe
calculator descărcate de pe internet (software),
calculatoare personale care includ software
privind informații legate de dietă, software pentru
comerț prin intermediul unei rețele globale
de comunicații, software de calculator pentru
crearea de site-uri web dinamice, software
de calculator pentru optimizarea resurselor
audiovizuale ale aplicațiilor multimedia, cutii
adaptate pentru stocarea de discuri de software
de calculator, software pentru organizarea și
vizualizarea de imagini digitale și fotografii,
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software de calculator pentru contabilitate inter-
rețea în domeniul telecomunicațiilor, software
de calculator descărcabil pentru monitorizare
la distanță și analiză, software pentru
gestionarea operațională a cardurilor magnetice
și electronice portabile, software de calculator
pentru detectarea pericolelor pentru rețelele de
calculatoare, software care permite furnizarea
de informații prin rețele de comunicare, software
pentru administrarea de jocuri și jocuri de
noroc online, software pentru care permite
furnizarea de medii electronice prin internet,
software pentru integrarea de publicitate online
pe site-uri web, software pentru închirierea de
spațiu publicitar pe site-uri web, software de
calculator care permite căutarea ți recuperarea
de date, software de sistem și de suport de
sistem și firmware, software pentru planificarea,
integrarea și optimizarea aplicațiilor pentru orașe
inteligente, software de calculator descărcabil de
pe rețele globale de calculatoare, software de
calculator pentru comunicarea între calculatoare
printr-o rețea locală, software de calculator
pentru creare de seturi de caractere și
fonturi, software de calculator pentru integrarea
aplicațiilor și a bazelor de date, software
de calculator pentru controlul și gestionarea
accesului la aplicațiile serverului, hardware de
calculator folosit la ingineria de software asistată
de calculator, software pentru protecția datelor
cu caracter personal și a vieții private, software
de calculator pentru testarea vulnerabilității
calculatoarelor și rețelelor de calculatoare,
software pentru aplicații de calculator cu jocuri și
jocuri de noroc, software care permite furnizarea
de medii electronice prin rețele de comunicare,
software de calculator interactiv care furnizează
informații de navigație și călătorie, software
pentru crearea de materiale publicitare online
pe site-uri web, software pentru procesarea
plăților electronice către și de la alte persoane,
software de conversie a limbajului natural
în comenzi executabile de mașini, software
de calculator descărcabil pentru a fi utilizat
ca portmoneu electronic, software descărcabil
pentru accesul și comanda la distanță a
unui calculator, software pentru prelucrarea
datelor și imaginilor pentru realizarea de
modele tridimensionale, software de calculator
pentru sisteme biometrice de identificare și
autentificare a persoanelor, software de aplicații
pentru calculatoare personale pentru sistemele
de control al documentelor, plăci de circuite
suplimentare pentru conectarea calculatoarelor
la software-ul de rețea, programe de jocuri pe
calculator pentru simularea tranzacțiilor de valori
mobiliare (software), software de calculator care

poate fi descărcat prin intermediul rețelelor
informatice globale, software pentru jocuri pe
calculator destinate utilizării pe telefoanele
mobile și celulare, software pentru jocuri pe
calculator, descărcabil dintr-o rețea globală
de calculatoare, software informatic destinat
utilizării în crearea și elaborarea de site-uri
web, software pentru căutarea și recuperarea de
informații printr-o rețea de calculatoare, software
de calculator pentru comanda de la distanță a
aparatelor de securitate, software de calculator
pentru monitorizarea utilizării calculatoarelor și
internetului de către copii, software de calculator
menit sa faciliteze servicii de teleconferinta,
videoconferinta si videotelefon, software de
control pentru iluminat destinat utilizării în
locații comerciale și industriale, software pentru
aplicații de calculator destinat utilizării cu
dispozitive de calculator portabile, software
de aplicații de calculator destinat utilizării
la implementarea internetului lucrurilor (iot),
software pentru administrarea de date și fișiere și
pentru baze de date, software pentru prelucrarea
de imagini, grafice, conținut audio, conținut
video și text, software de monitorizare, analiză,
control și derulare de operațiuni din lumea
fizică, software de aplicații pentru calculatoare
personale pentru gestionarea sistemelor de
control al documentelor, software pentru
controlul sistemelor de mediu, de acces și de
securitate pentru clădiri, software de comunicare
pe calculator care permite clienților să acceseze
informații referitoare la conturi bancare și să
efectueze tranzacții bancare, drivere software
pentru dispozitive electronice care permit
hardware-ului de calculator și dispozitivelor
electronice să comunice unele cu altele,
software pentru îmbunătățirea posibilităților
audiovizuale ale aplicațiilor multimedia, și
anume integrarea de text, sunet, grafici,
imagini fixe și animate, software pentru
comerțul electronic care permite utilizatorilor
să execute tranzacții comerciale electronice
prin intermediul unei rețele informatice globale,
software pentru realitate augmentată destinat
utilizării pe dispozitive mobile pentru integrarea
datelor electronice cu medii din lumea
reală, software pentru integrarea inteligenței
artificiale și învățării automate în tehnologia
de lucru cu volume mari de date, software
descărcabil pentru jocuri de calculator într-o
rețea informatică mondială și de pe dispozitive
fără fir, aplicatii mobile descărcabile, procesoare
pentru aplicații, aplicații mobile educative,
descărcabile, aplicații educative pentru tablete,
descărcabile, aplicații de calculator educative,
descă rcabile, aplicații software pentru roboți,
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inteligente, difuzoare pentru telefoane mobile,
programe pentru telefoane inteligente, suporturi
pentru telefoane mobile.

descărcabile, aplicații software pentru web,
descărcabile, aplicații pentru circuite specifice
integrate, descărcabile, aplicații pentru fluxul de
lucru, descărcabile, aplicații pentru recuperarea
de informații, descărcabile, aplicații software
pentru dispozitive fără fir, descărcabile,
aplicații software descărcabile pentru telefoane
inteligente, descărcabile, aplicații software
de tipul business intelligence, descărcabile,
aplicații de birou și de întreprindere,
descărcabile, aplicații mobile descărcabile
pentru gestionarea de date, aplicații mobile
descărcabile pentru transmiterea de date,
aplicații mobile descărcabile pentru transmiterea
de informații, aplicații mobile descărcabile pentru
gestionarea de informații, aplicații descărcabile
destinate utilizării cu dispozitive mobile, software
de aplicații de calculator pentru transmisia
continuă de conținut media audiovizual pe
internet, software descărcabil sub formă de
aplicații mobile pentru restaurante virtuale pentru
livrare și comenzi, software de calculator pentru
aplicații mobile care permit interacțiunea și
interfața dintre vehicule și dispozitive mobile,
modele  de  design  grafic  descărcabile  folii de
protecție  pentru  tablete,  folii  de  protecție
adaptate pentru telefoane inteligente, folii de
protecție adaptate pentru lentilele telefoanelor
inteligente, folii de protecție adaptate pentru
ecrane de calculatoare, folii de protecție cu
cristale lichide pentru telefoane inteligente,
încărcătoare pentru telefoane inteligente, fete
pentru telefoane celulare, carcase pentru
telefoane mobile, încărcătoare de baterii pentru
telefoane, telefoane mobile folosite în vehicule,
dispozitive mâini libere pentru telefoane, cutii
adaptate pentru telefoane mobile, suporturi
adaptate pentru telefoane mobile, telefoane
alimentate cu energie solară, huse pentru
telefoane (special adaptate), dopuri antipraf
pentru telefoane celulare, huse din pânză
sau material textil pentru telefoane mobile,
protecții de ecran, din sticlă călită, pentru
telefoane inteligente, brățări inteligente care
transmit date către telefoane inteligente, protecții
de ecran sub formă de folii pentru telefoane
mobile, încărcătoare de baterii de telefoane
mobile destinate utilizării în vehicule, aparate
de telecomunicații destinate utilizării cu rețele
de telefoane mobile, tocuri pentru telefoane
mobile din piele sau din imitații de piele,
tastaturi pentru telefoane inteligente, prize de
extensie pentru telefoane, baterii auxiliare pentru
telefoane mobile, huse din piele pentru telefoane
inteligente, huse pentru telefoane inteligente,
carcase pentru telefoane inteligente, afișaje
pentru telefoane mobile, afișaje pentru telefoane

11. Instalații sanitare și de baie și accesorii
pentru instalații, instalații sanitare, pisoare
(obiecte sanitare), vane (instalații sanitare),
instalații sanitare electrice, robinete pentru
instalații sanitare, instalații sanitare pentru
closete, instalații sanitare de baie, articole
sanitare realizate din porțelan, pisoare
(componente ale instalațiilor sanitare), valve
(accesorii pentru instalații sanitare), articole
sanitare realizate din piatră, obiecte sanitare
din oțel inoxidabil, armături de scurgeri
sanitare pentru bideuri, chiuvete (spălătoare),
componente ale instalațiilor sanitare, armături de
scurgeri sanitare pentru băi, țevi de scurgere
pentru instalații sanitare, accesorii de scurgere
pentru articole sanitare, capace sanitare pentru
vasul de toaletă, armături de scurgeri sanitare
pentru dușuri, accesorii pentru instalații sanitare
de apă, chiuvete de baie (componente de
instalații sanitare), capace pentru scaune (părți
de instalații sanitare), instalații de baie folosite în
scopuri sanitare, robinete de apă sub formă de
părți de instalații sanitare, ventile de amestec sub
formă de componente ale instalațiilor sanitare,
căzi de duș, căzi pentru duș, căzi de baie,
căzi cu duș, căzi cu hidromasaj, căzi pentru
băi de șezut, căzi folosite de către persoanele
cu handicap fizic, cabine de duș, uși pentru
cabine de duș, paravane pentru cabine de
duș, cabine de duș din sticlă, uși pentru
cabine de duș cu cadru metalic, robinete de
combinare (robinete), robinete, vane (robinete),
robinete automate, robinete pentru baie, robinete
de duș, robinete de apă, robinete pentru
lavoare, robinete pentru bideuri, ventile de
amestec (robinete), robinete pentru alimentare
cu apă, robinete pentru reglarea fluxului de
apă, ventile de amestec (robinete) pentru
chiuvete, robinete de mixare pentru reglarea
manuală a temperaturii apei, robinete de duș cu
închidere automată și cu comandă electronică,
rezervoare w.c., rezervoare pentru toaletă,
rezervoare pentru closet, uși pentru duș cu
rame nemetalice.sisteme de aspersoare pentru
irigare, sisteme de aspersoare pentru irigarea
peluzelor, fântâni arteziene, sisteme de irigare și
stropire cu apă, aparate de filtrare a apei, aparate
de filtrare pentru instalațiile de alimentare cu apă,
aparate de filtrare a apei potabile, filtre pentru
aparate de filtrare a apei, aparate pentru filtrarea
apei (altele decât mașini), aparate pentru filtrarea
apei, de uz domestic, aparate pentru filtrarea
apei, de uz industrial, elemente de filtrare
pentru preaplinul rezervoarelor de alimentare
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cu apă, unități de filtrare cu membrană pentru
aparate de tratare a apei, elemente de filtrare
pentru ventilele de aerisire ale rezervoarelor de
alimentare cu apă, picurător pentru robinete de
apă, filtre pentru dispozitive de alimentare cu
apă, dispozitive de pulverizare care constituie
componente ale instalațiilor de alimentare cu
apă, dispozitive de purjare de aer folosite
împreună cu instalațiile de alimentare cu apă,
dispozitive de purjare de aeru folosite împreună
cu instalațiile de distribuire a apei, dispozitive
de pulverizare a apei (automate), dispozitive de
pulverizare (instalații automate) pentru irigații,
instalații de filtrare a apei, aspersoare de grădină
(automate), sisteme de aspersoare pentru
irigare, aspersoare automate pentru sistemele
de irigații agricole, aspersoare automate pentru
sistemele de irigații în horticulture mașini de
irigare prin aspersiune folosite în agricultură,
mașini de irigare prin aspersiune folosite în
horticultura, instalații (automate) de irigare
prin aspersiune folosite în agricultură, instalații
(automate) de irigare prin aspersiune folosite
în horticultura, aspersoare (instalații automate)
pentru irigarea florilor și a plantelor instrumente
(automate) de irigare prin aspersiune, cu
excepția mașinilor, mașini de irigare prin
aspersiune pentru terenurile de golf, instalații
(automate) de irigare prin aspersiune pentru
terenurile de golf, aspersoare (automate) pentru
instalații de suprafață, aspersoare (automate)
pentru instalații subterane, valve pentru reglarea
apei (accesorii de reglaj), instalații agricole
pentru irigare, instalații automate de irigare, duze
de pulverizare pentru irigare, aparate de irigare
pentru fertilizare, instalații automate de irigare
pentru plante, instalații automate de irigare
pentru grădină, aparate de irigare de uz horticol,
instalații de pulverizare pentru irigarea automată
a terenurilor, membrane pentru filtrarea apei,
unități de filtrare a apei, filtre grosiere pentru
filtrarea apei, mânere de robinete, robinete
pentru țevi, pulverizatoare pentru robinete,
robinete pentru conducte, robinete cu două
rozete, robinete pentru montarea conductelor,
robinete (accesorii pentru instalații), robinete
de apă controlate electric, robinete pentru
controlarea fluxului de apă, supape cu flotor
(robinete cu plutitor), robinete de închidere
pentru reglarea debitului apei, robinete cu funcție
de economisire a apei, robinete de apă sub
formă de părți de instalații de alimentare cu apă.
arzătoare cu acetilenă, generatoare de
acetilenă, torţe cu acetilenă, aparate de
odorizare a aerului, aparate de răcire a aerului,
preîncălzitoare de aer, uscătoare cu aer, instalaţii
de filtrare a aerului, aparate de aer condiţionat

pentru vehicule, supape de aer pentru instalaţiile
de încălzire cu abur, aparate şi maşini de
purificare a aerului, sterilizatoare de aer, friteuze
cu aer, instalaţii de aer condiţionat, aparate de
aer condiţionat, arzătoare de alcool, dispozitive
anti-reflexie pentru vehicule (corpuri de iluminat)/
dispozitive contra orbirii pentru vehicule (corpuri
de iluminat), duze anti-stropire pentru robinete,
aparate de filtrare pentru acvarii, încălzitoare
pentru acvarii, lumini pentru acvarii, lămpi
cu arc, instalaţii pentru transportul cenuşei,
automate, autoclave, electrice, pentru gătit/
oale sub presiune, electrice, cuptoare pentru
brutărie, grătare, căzi de baie pentru băi de
şezut, fitinguri pentru baie, instalaţii pentru
baie/instalaţii sanitare pentru baie, încălzitoare
pentru pat, aparate pentru răcirea băuturilor,
lumini pentru biciclete, bideuri, pături, electrice,
nu cele pentru scopuri medicale, ţevi de
cazan (tuburi) pentru instalaţiile de încălzire,
cazane, altele decât componentele maşinilor,
aparate de sterilizare a cărţilor, suporturi pentru
arzătoarele de gaz, aparate de prăjit pâinea/
prăjitoare de pâine, maşini de făcut pâine,
maşini de copt pâine, arzătoare pentru lămpi,
arzătoare, felinare cu lumânări, carbon pentru
lămpile cu arc, covoare încălzite electric, corpuri
de iluminat pentru plafoane, radiatoare de
încălzire centralizată, candelabre, canale de
fum pentru coşuri, suflante pentru coşurile
de fum, lampioane chinezeşti, fântâni de
ciocolată, electrice, aparate de cromatografie
pentru scopuri industriale, camere sterile
(instalaţii sanitare), articole de îmbrăcăminte
încălzite electric, prăjitoare de cafea, filtre de
cafea, electrice, maşini de cafea, electrice,
bobine (componente ale instalaţiilor de distilare,
încălzire sau răcire), ustensile pentru gătit,
electrice, aragazuri/maşini de gătit, aparate
şi instalaţii de gătit, inele pentru gătit, plite
electrice, cutii de răcire, electrice/răcitoare,
electrice, răcitoare pentru cuptoare/cuve de
răcire pentru cuptoare, instalaţii de răcire
pentru apă, instalaţii de răcire pentru lichide,
maşini şi instalaţii de răcire, instalaţii şi
echipamente de răcire, instalaţii de răcire
pentru tutun, lămpi cu lumină rece, vane
(încălzire), friteuze, electrice, dispozitive de
dezgheţare pentru vehicule, aparate pentru
deshidratarea deşeurilor alimentare, cuptoare
dentare, aparate de dezodorizare, nu cele pentru
uz personal, instalaţii de desalinizare, aparate
de desicare, lumini direcţionale pentru biciclete,
frigidere, aparate de răcire și congelatoare
pentru depozitare în scopuri medicale, lămpi
terapeutice, nu pentru scopuri medicale, sistem
de cultură hidroponică, recipienți termici electrici,
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aparate pentru deshidratat alimente, electrice,
aparate de încălzit mâinile cu alimentare la usb,
încălzitoare de căni cu alimentare la usb, aparate
pentru gătit cușcuș, electrice, lămpi standard/
lămpi de podea, vase pentru tajine, electrice/
vase pentru tajine, electrice, proiectoare de
lumină, mașini de ceață, aparate si instalatii
de încălzire prin pardoseală, umidificatoare,
mașini electrice de făcut lapte de soia, capsule
de cafea, goale, pentru aparate electrice
de cafea, distribuitoare electrice de băuturi,
tuburi de descărcare, pentru iluminat, electrice,
dozatoare de substanţe dezinfectante pentru
toalete, aparate de dezinfectare, aparate de
dezinfectare pentru scopuri medicale, coloane
de distilare, aparate de distilare, lanterne
pentru scufundare, emiţătoare pentru irigaţii cu
picurare (fitinguri pentru irigaţii), aparate de
uscare, aparate de uscare pentru nutreţ şi
furaj/aparate de uscare pentru furaj, aparate
şi instalaţii de uscare, evaporatoare, vase
de expansiune pentru instalaţiile de încălzire
centralizată, hote de extracţie pentru bucătării,
fiare de călcat cu abur pentru ţesături,
instalaţii cu beculeţe pentru decoraţiuni festive/
ghirlande luminoase pentru decoraţiuni festive,
ventilatoare (aer condiţionat), ventilatoare
(componente ale instalaţiilor de aer condiţionat),
ventilatoare electrice pentru uz personal, aparate
de alimentare pentru cazanele de încălzire,
filamente pentru lămpile electrice, filtre pentru
aerul condiţionat, filtre pentru apa potabilă,
şeminee, domestice, fitinguri, formate, pentru
cuptoare/fitinguri formate pentru cuptoare, torţe,
coşuri de faclă pentru utilizare în industria
petrolieră, drumuri de fum pentru cazanele de
încălzire ale instalaţiilor cu gaz), instalaţii de
tras apa, aparate de gătit la aburi, electrice,
saci pentru picioare, încălziţi electric, încălzitoare
pentru picioare, electrice sau neelectrice, forje,
portabile, fântâni, congelatoare, brichete pentru
aprinderea gazului, aparate pentru prăjirea
fructelor, aparate de fumigatie, nu cele pentru
scopuri medicale, grătare de cuptor, cenuşare
pentru cuptoare/cutii de cenuşă pentru cuptoare,
cuptoare, altele decât cele utilizate în laborator,
brichete cu gaz, aparate de epurare a gazelor,
epuratoare de gaz (componente ale instalaţiilor
cu gaz)/epuratoare (componente), arzătoare pe
gaz, boilere cu gaz, lămpi cu gaz, condensatoare
de gaz, altele decât componentele maşinilor,
arzătoare germicide, lămpi germicide pentru
purificarea aerului, aparate pentru încălzirea
lipiciului, uscătoare de păr, aparate de uscare
a mâinilor pentru băi, lanterne pentru cap/
lămpi portabile cu fixare pe cap, faruri pentru
automobile, cămine, acumulatoare de căldură,

regeneratoare de căldură, schimbătoare de
căldură, altele decât componentele maşinilor,
pompe de căldură, pistoale cu aer cald,
încălzitoare pentru vitrine, încălzitoare pentru
băi, încălzitoare pentru vehicule, încălzitoare
pentru fiare, încălzitoare, electrice, pentru
biberoane, aparate de încălzire, instalaţii de
încălzire, instalaţii de încălzire (apă)/instalaţii
pentru încălzirea apei, cazane de încălzire,
aparate de încălzire pentru combustibili solizi,
lichizi sau gazoşi, aparate de încălzire, electrice,
elemente de încălzire, plite de încălzire, aparate
de încălzire pentru dezgheţarea parbrizelor la
vehicule, filamente de încălzire, electrice, perne
cu încălzire, electrice, nu cele pentru scopuri
medicale/pernuţe cu încălzire, electrice, nu cele
pentru scopuri medicale, aparate de încălzire
şi răcire pentru distribuirea băuturilor calde şi
reci, cuptoare cu aer cald, aparate cu aer cald,
fitinguri pentru baie cu aer cald, reşouri, sticle
cu apă caldă, numere luminoase pentru case,
umidificatoare pentru radiatoarele de încălzire
centralizată, hidranţi, aparate pentru hidromasaj,
maşini şi aparate de făcut gheaţă, maşini
de făcut îngheţată, încălzitoare cu imersie,
arzătoare incandescente, incineratoare, aparate
de ionizare pentru tratarea aerului sau apei,
ceainice, electrice, mobilier pentru cuptoarele de
ardere (suporturi), cuptoare de ardere, maşini
de gătit (cuptoare), arzătoare de laborator, lămpi
de laborator, carcase pentru lămpi/cupole pentru
lămpi, lămpi pentru ochelari, sticle pentru lămpi,
globuri cu lampă/globuri pentru lămpi, reflectoare
pentru lămpi, abajururi pentru lămpi, lămpi
electrice, lămpi, suporturi de abajur, felinare
pentru iluminat, cazane pentru spălătoriile
textile / cazane pentru spălat, uscătoare
de rufe, electrice, roci vulcanice utilizate la
grătarele în aer liber, supape pentru controlul
nivelului în rezervoare, becuri, becuri, electrice,
becuri pentru semnalizatoarele de direcţie ale
vehiculelor, difuzoare de lumină, aparate de
iluminat cu diode luminiscente (led), brichete,
instalaţii de iluminat pentru vehiculele aeriene,
aparate şi instalaţii de iluminat, aparate de
iluminat pentru vehicule, lumini pentru vehicule,
lumini, electrice, pentru pomul de crăciun /
instalaţii electrice pentru pomul de crăciun,
lumini pentru automobile / lumini de automobile,
aparate de încărcare pentru cuptoare, filamente
cu magneziu pentru iluminat, prăjitoare de malţ,
generatoare de microbule pentru băi, cuptoare
cu microunde (aparate de gătit), cuptoare cu
microunde pentru scopuri industriale, instalaţii de
răcire a laptelui, lămpi pentru mineri, robinete
pentru ţevile de apă / robineţi pentru ţevile
de apă, lumini pentru motociclete, aparate
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de gătit multifuncţionale, lămpi pentru unghii,
reactoare nucleare, lămpi cu petrol, arzătoare
cu petrol, aparate pentru spălarea / absorbţia
uleiului, fântâni ornamentale, fitinguri pentru
cuptoare din argilă refractară, arzătoare cu
oxihidrogen, pasteurizatoare, țevi (componente
ale instalaţiilor sanitare) / ţevi de apă
pentru instalaţiile sanitare, încălzitoare pentru
farfurii, încălzitoare de buzunar, instalaţii de
polimerizare, maşini de făcut făină de orez,
electrice, pentru uz casnic, rezervoare de
apă sub presiune, instalaţii de procesare a
combustibililor nucleari şi materialului nuclear
moderator / nucleari şi materialului nuclear
moderator, instalaţii de epurare pentru apele
reziduale, capace de radiator, radiatoare,
electrice, radiatoare (încălzire), turnuri de
rafinare pentru distilare, dulapuri frigorifice,
maşini şi aparate de refrigerare, camere de
refrigerare / răcitoare de tip walk-in, containere
frigorifice, aparate şi instalaţii de refrigerare,
vitrine frigorifice, frigidere, accesorii de reglare
pentru instalaţiile şi ţevile de apă sau gaz,
accesorii de reglare şi de siguranţă pentru
ţevile de gaz, accesorii de reglare şi de
siguranţă pentru instalaţiile de apă, accesorii
de reglare şi de siguranţă pentru instalaţiile
de gaz, prăjitoare, ţepuşe pentru prăjire, frigări
pentru prăjire, aparate de prăjire / plite pentru
fript (aparate de gătit) / grătare (aparate de
gătit), rotisoare, lămpi de siguranţă, accesorii
de siguranţă pentru instalaţiile şi ţevile de
apă sau gaz, aparate şi instalaţii sanitare,
instalaţii pentru saună, reflectoare, cabine de
duş, duşuri, chiuvete, prize pentru corpurile
de iluminat electrice, ciorapi, încălziţi electric,
colectoare termice solare (încălzire), cuptoare
solare, maşini de gătit sous-vide, electrice,
băi spa (căzi), cazane cu abur, altele decât
componentele maşinilor, instalaţii de generare
a aburului, acumulatoare de aburi, aparate
cu abur pentru faţă (saune), sterilizatoare,
distilatoare, sobe (aparate de încălzire), lămpi
stradale, cadre structurale pentru cuptoare /
cadre de metal pentru cuptoare, aparate de
clorinare pentru piscine, aparate pentru bronzat
(solarii), robinete pentru ţevi şi conducte /
robineţi pentru ţevi şi conducte, robinete /
robineţi, ventile termostatice (componente ale
instalaţiilor de încălzire), prăjitoare de tutun,
vase de toaletă, scaune de toaletă, toalete,
portabile, toalete (closete cu apă) / closete cu
apă, lanterne electrice / lanterne electrice de
buzunar, prese pentru tortilla, electrice, tuburi
luminoase pentru iluminat, cabine pentru băi
turceşti, portabile, lămpi cu raze ultraviolete,
nu cele pentru scopuri medicale, pisoare ca

obiecte sanitare, faruri de vehicule, reflectoare
de vehicule, hote de aerisire, instalaţii şi aparate
de ventilaţie (aer condiţionat), instalaţii de
ventilaţie pentru vehicule (aer condiţionat), hote
de aerisire pentru laboratoare, dispozitive pentru
copt vafele belgiene, electrice, vase de încălzire,
lavoare pentru spălat mâinile (componente ale
instalaţiilor sanitare) / bazine pentru spălat
mâinile (componente ale instalaţiilor sanitare),
şaibe pentru robinetele de apă / şaibe pentru
robineţii de apă, încălzitoare de apă, instalaţii de
distribuire a apei, instalaţii de conducte de apă,
instalaţii de purificare a apei, sterilizatoare de
apă, aparate şi maşini pentru purificarea apei,
aparate şi instalaţii pentru dedurizarea apei,
instalaţii pentru alimentarea cu apă, instalaţii de
tragere a apei / dispozitive de evacuare a apei
din rezervoarele de toaletă, aparate de captare
a apei, instalaţii de irigat, automate, maşini de
irigat pentru scopuri agricole, aparate cu jet de
apă, fitile adaptate pentru sobele pe kerosen,
vitrine pentru depozitarea vinurilor, electrice,
aparate electrice pentru fabricarea iaurtului.

───────
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(210) M 2022 00998
(151) 10/02/2022
(732) REAL ESTATE SRL, SOS.

BUCURESTI NORD, NR.10,
CLADIREA GLOBAL CITY
BUSINESS PARK SALA DE
MEETING 4, BL.CORPUL
O11,JUDETUL ILFOV, VOLUNTARI,
500113, ILFOV, ROMANIA

(740) ALECU BOGDAN, STRADA
L.PATRASCANU NR. 2, JUDETUL
BACAU, BACAU, 600018, BACĂU,
ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena:
26.11.06; 26.01.03

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

7. Mașini, mașini-unelte, mașini atomizoare,
maşini pentru mișcare și manevrare, maşini
pentru măturare, curățare și spălare, mașini de
distribuire, mașini și mașini-unelte de urgență și
salvare, mașini și mașini-unelte pentru tratarea
materialelor și pentru fabricare, mașini de
aprovizionare cu apă (pompe), mașini electrice
de gaurit, mașini de aspirare pentru curățarea de
impurități, mașini industriale de aspirare folosite
în producție, mașini suflante, mașini pentru
umflarea baloanelor, mașini pentru tabletat,
mașini pentru absorbția aerului, mașini de
curățat bazinele de înot, mașini de curățat
covoare (electrice), mașini de măturat, mașini de
măturat covoare, mașini de măturat cu rol de
curățare a piscinelor, mașini de spălare a ouălor
viermilor de mătase, mașini de spălat, mașini
de spălat articole de îmbrăcăminte (electrice),
mașini de spălat covoare, mașini de spălat cu

cilindru pentru spălarea cilindrilor de imprimare,
mașini de întreținere a podelelor (acționate
electric) pentru șlefuire, mașini de spălat de
uz casnic, mașini de spălat electrice, mașini
de spălat electrice, de uz industrial, mașini de
spălat folosite în spălătorii (care funcționează
cu monede), mașini de spălat haine (sistem
preplătit), mașini de spălat industriale, mașini
de spălat sticle, mașini de spălat pentru veselă,
mașini de spălat podeaua, mașini de spălat
vase de uz casnic, mașini de spălat vase de
uz menajer, mașini de spălat vasele, de uz
industrial, mașini de spălat vehicule, mașini
de uscat gogoși de mătase, mașini electrice
de ceruit de uz casnic, mașini electrice de
ceruit pentru uz casnic, mașini electrice de
curățare cu abur, mașini electrice de curățare
prin aspirație de uz casnic, mașini industriale
de curățare (lustruire) pentru pardoseli, mașini
industriale de curățare prin șamponare, mașini
industriale de curățat covoare, mașini industriale
de curățat cu vid, mașini industriale de degresat,
mașini industriale pentru aspirarea covoarelor,
mașini industriale pentru curățare chimică,
mașini industriale pentru curățarea pardoselilor,
mașini pentru curățarea nisipului, mașini pentru
curățarea petelor, mașini pentru curățarea
podelelor, mașini pentru curățarea uscată a
rufelor, mașini pentru degresare și înălbire
continuă, mașini pentru perierea covoarelor,
mașini pentru spălarea aparatelor de laborator,
mașini pentru spălarea bolurilor (de bucătărie),
mașini pentru înlăturarea rapidă a straturilor
protectoare și a resturilor de adezivi sau spumă
de pe suprafețele de ipsos sau ciment, mașini
pentru șlefuirea podelei, mașini robotizate de
curățare, mașini robotizate pentru curățarea
(lustruirea) podelelor, mașini și aparate electrice
de curățat, mașini și aparate electrice de polizat,
mașini și aparate electrice de șlefuit, mașini și
aparate electrice pentru șamponarea covoarelor,
mașini și aparate electrice pentru șamponat
covoare, mașini de vopsit, mașini pentru tăierea
părului animalelor, mașini de tocat electrice
pentru uz casnic, mașini de decojire pentru
porumb și cereale, mașini de tocat carne,
mașini de sfărâmare, unelte acționate electric,
motoare, cu excepția celor pentru vehiculele
terestre, cuplaje și componente de transmisie,
cu excepția celor pentru vehiculele terestre,
unelte agricole, altele decât uneltele acționate
manual, incubatoare pentru ouă, distribuitoare
automate, pistoale de vopsit, carburatoare, plăci
de zăvorare, ferăstrău cu lanț, dălți pentru
mașini, mandrine (componente de mașini),
pompe de aer comprimat, compresoare (mașini),
mandrine de gaunt (componente de mașini),
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mașini electrice de gaunt, aparate de sudură cu
arc electric, ciocane electrice, aparate electrice
de sudură, aparate de ridicare, curele de
ridicare, tobe (componente de mașini), aparate
de tăiere cu arc electric, ghidaje pentru mașini,
pistoale de lipit electrice, scule manuale, altele
decât cele acționate manual, mori pentru uz
caznic, altele decât cele acționate manual,
mori (mașini), motoare electrice, altele decât
cele pentru vehiculele terestre, segmenți de
piston, pistoane pentru cilindre, pistoane pentru
motoare, pistoane (componente ale mașinilor
sau motoarelor), pompe cu aer comprimat,
dispozitive de acționare pentru pompe de
vid, ejectoare (pompe), lagăre pentru pompe
cu vid, membrane pentru pompe, pompe
pentru mașini de muls, pistoale pentru pompe
de alimentare cu carburant, pompe, pompe
aspirante, pompe axiale, pompe centrifuge,
pompe centrifuge cu autoamorsare, pompe
centrifuge pentru unitățile de condensare,
pompe (componente ale mașinilor sau ale
motoarelor), pompe, compresoare și suflante,
pompe cu autoreglare (altele decât cele
pentru furnizare de combustibil la stațiile de
alimentare), pompe cu diafragmă, pompe cu
diafragmă pentru pomparea materialelor semi-
lichide, pompe cu diafragmă pentru pomparea
materialelor fluide, pompe cu diafragmă pentru
pomparea materialului lichid, pompe cu osmoză
inversă, pompe cu roți dințate, pompe cu spirală,
pompe cu șurub excentric, pompe cu turbină
verticală, pompe cu volum controlat, pompe de
aer, pompe de aer (instalații de garaje), pompe
de aer pentru terarii, pompe de aerare, pompe
de aerare pentru acvarii, pompe de aerare pentru
corpuri de apă, pompe de aerare pentru iazuri,
pompe de alimentare, pompe de apă, pompe de
apă acționate cu motor, pompe de apă centrifuge
pentru uz casnic, pompe de apă folosite la
motoare, pompe de apă pentru aerarea bazinelor
cu apă, pompe de apă pentru aerisirea acvariilor,
pompe de apă pentru băi, pompe de apă
pentru băi spa, pompe de apă pentru dușuri,
pompe de apă pentru piscine, pompe de apă
pentru unități de filtrare a apei, pompe de apă
pentru utilizare în iazuri de grădină, pompe de
apă pentru utilizare în terarii, pompe de apă
pentru utilizare în acvarii, pompe de căldură
(piese pentru mașini), pompe de circulație,
pompe de combustibil, pompe de combustibil
(cu autoreglare), pompe de combustibil pentru
vehiculele cu motor, pompe de combustibil
pentru motoare, pompe de combustibil pentru
vehicule terestre, pompe de difuzie, pompe de
distribuire, pompe de distribuție a combustibilului
pentru stațiile de alimentare, pompe de drenare

cu ulei, pompe de duș, pompe de eliminare
a depunerilor, pompe de gresare, pompe
de gresare (mașini-unelte), pompe de gresat
acționate cu aer comprimat, pompe de injecție
a combustibilului, pompe de macerare, pompe
de presiune, pompe de presiune pentru mașini
și instalații de spălat, pompe de refulare, pompe
de santină, pompe de ulei pentru motoare,
pompe de ulei pentru motoare de vehicule
terestre, pompe de ulei pentru vehicule terestre,
pompe de valuri pentru acvarii, pompe de vid,
pompe de vid cu piston, pompe de vid (mașini),
pompe de vid și de refulare, pompe electrice,
pompe electrice de apă, pompe electrice de
apă pentru băi spa, pompe electrice de apă
pentru băi, pompe electrice de apă pentru
piscine, pompe electrice de grădină, pompe
electrice pentru iazuri, pompe electrice pentru
piscine, pompe electrice submersibile, pompe
folosite în industria alimentară (mașini), pompe
hidraulice, pompe hidraulice cu servocontrol,
pompe pentru aerosoli, pompe pentru beton,
pompe pentru extracția de gaze (mașini),
pompe pentru extragerea de lichide (mașini),
pompe pentru extragerea de vapori (mașini),
pompe pentru fluide, pompe pentru instalația
de răcire a motoarelor, pompe pentru instalații
de încălzire, pompe pentru instalațiile de
recuperare a agentului frigorific, pompe pentru
mori de vânt, pompe pentru motoare de vehicule
terestre, pompe pentru nămol, pompe pentru
temperaturi înalte, pompe pneumatice, pompe
pneumatice de gresare, pompe pneumatice
pentru alimentarea cu gaze lichefiate, pompe
reprezentând componente ale mașinilor de
spălat, pompe robotizate cu aer comprimat,
pompe rotative, pompe rotative cu lobi,
pompe rotative cu roți dințate, pompe rotative
volumetrice, pompe submersibile, rotoare pentru
pompe centrifuge, segmenți de piston pentru
pompe termice, supape (componente ale
pompelor), supape pentru pompe, mașini și
dispozitive electrice pentru polizare, ciocane
mecanice, prese de vin, mașini de pulverizat
vopseaua, demaroare pentru motoare, pompă
de apă, motopompă de apă, motoburghiu
pe benzină, accesorii pentru motoburghie,
compresor, mașini de ascuțit, aparat de sudură
acționat cu gaz, mașini electrice de sudură,
mașini de făcut cârnați, lopeți mecanice,
mașini de îndoit, mașini de zdorbit, mașini
de tăiere, mașini de ondulare, mașini de
plivit, mașini de tuns iarbă, mășini unelte,
mașini cu roți, scule (componente de mașini),
cricuri, turbocompresoare, mașini de debavurat,
transmisii pentru mașini, lanțuri de transmisie,
altele decât cele pentru vehiculele terestre, lopeti
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mecanice, mașini de calibrare, roboți (mașini),
mașini de nituire, prese (mașini de uz industrial),
mașini de rabotare, mașini pentru asamblarea
bicicletelor, mașini de daracit, clești de tăiat
(mașini), mașini de ștanțat și filetare.
9. Aparate și instrumente pentru înregistrarea,
transmiterea, reproducerea sau procesarea
sunetului, imaginilor sau datelor, suporturi
media înregistrate și descărcabile, software
de calculator, suporturi media digitale sau
analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, calculatoare și dispozitive
periferice de calculator, imprimante, circuite
imprimate, imprimante fotografice, imprimante
matriciale, imprimante scaner, imprimante
optice, comutatoare imprimante, imprimante
termice, aparate pentru imprimare fotografică,
software pentru gestionarea tipăririi la
imprimantă, software de calculator descărcabil
pentru proiectarea și modelarea de produse
imprimabile tridimensionale, reclame luminoase,
afișaje electronice, panouri de afișaj electronic,
dispozitive de afișaj electronice, unități de
afișaj vizual, software de afișaj electronic,
panouri de afișaj electroluminescente, panouri
luminoase de afișaj stradal, panouri mecanice
de afișaj stradal, panouri de semnalizare cu
afișaj digital, dispozitive de afișaj publicitar
(mecanice sau luminoase), panouri de afișaj
din metal (luminoase sau mecanice), etichete
electronice, etichete codificate autoadezive,
etichete autocolante (magnetice), etichete
magnetice de identificare, etichete electronice
de siguranță, etichete electronice pentru mărfuri,
etichete de identificare (codificate), etichete
de identificare (care pot fi citite de aparate),
software de calculator folosit ca interfață de
programare a aplicațiilor (api), software de
calculator descărcabil folosit ca interfață de
programare a aplicației (api), software, aplicații
software descărcabile, software gratuit, software
utilitar, software educational, software adaptabil,
software industrial, software electromecanic,
software senzitiv, software multimedia, software
mobil, software științific, software interactiv,
software social, software antispyware, software
biometric, software bancar, software integrat,
software colaborativ, platforme de software
colaborative (software) înregistrate sau
descărcabile, software pentru fiabilitatea
software-ului, software pentru testarea de
software, software de compilare, software de
comunicații, software de calculator, software
video interactiv, software pentru jocuri, software
de decodare, software pentru tablete, software
de bioinformatică, software pentru editare,
software de asistență, software de simulare,

software pentru studenți, software pentru
divertisment, software pentru fabricație, software
de pregatire, software de telecomunicatii,
software de securitate, software pentru predare,
software de autentificare, software cad-cam,
software pentru logistică, software pentru
domotica, software pentru plăți, pachete de
software, software pentru cartografiere, software
pentru conferințe, software pentru servere,
software de sistem, software pentru criptografie,
software pentru inventariere, software pentru
birouri, software de optimizare, software pentru
testare, software de contabilitate, software
pentru intranet, software pentru topografie,
software pentru planificare, software pentru
prezentare, software de editare, software pentru
extranet, software pentru întreprinderi, software
pentru reportare, software pentru animație,
software de navigație, software de rețea,
software de referință, software de realitate
virtuală, software pentru comprimarea datelor,
microprocesoare programabile prin software,
software pentru gestiunea documentelor,
software de reprezentare tabelară, software
pentru verificarea creditelor, software
pentru recuperarea creanțelor, cartușe
(software) pentru calculatoare, software
pentru tehnoredactare computerizată, software
de calculator (programe), software de
gestiune financiară, grafică digitală (software
descărcabil), software pentru telefoane mobile,
pachete de software integrat, software de
operare încorporat, software de calculator
descărcabil, software pentru recunoasterea
fetelor, software pentru analiză facială, software
pentru realitate augmentată, software pentru
recunoasterea vocala, software informatic
utilitar descărcabil, software de mesagerie
instantanee, software pentru tehnologia
afacerilor, software pentru control parental,
software pentru gestionare locală, software
de divertisment interactiv, software pentru
cursuri virtuale, software de comunicații
unificate, software pentru inginerie electrică,
software de întreținere predictivă, software
pentru inginerie civilă, software pentru inginerie
mecanică, software de calculator înregistrat,
software antivirus pentru calculatoare, software
pentru cloud computing, software pentru
telefoane inteligente, software pentru plăți
electronice, software pentru recunoasterea
caracterelor, software pentru redirecționarea
mesajelor, software pentru asistent virtual,
software pentru servere virtuale, software
pentru automatizare industrială, software pentru
detectarea incendiilor, software pentru servere
media, software pentru servere proxy, software
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pentru afișare video, software pentru controlul
mișcării, software pentru contracte inteligente,
software pentru administrarea prezentării,
software interactiv pentru afaceri, software
descărcabil pentru jocuri, aplicații software
descarcabile pentru roboți, software pentru
conferințe video, software pentru ingineria
produselor, software pentru editare audio,
software pentru simularea aplicațiilor, software
pentru e-mail, software pentru învățare
automată, software de blog-uri, software pentru
server web, aplicații software pentru web
descărcabile, software pentru automatizarea
documentelor, software pentru artă grafică,
software pentru controlarea mediului, software
de inteligență artificială, software de animație
3d, software pentru simulare (formare), software
pentru gestionarea macrodatelor, software
pentru plugin-uri, software pentru monitorizarea
sănătății, software pentru monitorizarea
mediului, pachete de software de calculator,
software pentru telefonie prin calculator,
software de calculator pentru codificare,
software de calculator pentru ingineria de
software asistată de calculator, software pentru
organizarea adunărilor generale, software
de grafică pe calculator, software pentru
gestionarea proceselor industriale, software
pentru cititoare de carduri, platforme de software
de calculator, software pentru mesagerie on-
line, software pentru compunerea de muzică,
software pentru comunicarea de date, software
de prelucrare a datelor, software pentru
motoare de căutare, programe de calculatoare
(software descărcabil), software de aplicații
de calculator, software pentru economizor de
ecran, software de recunoaștere a gesturilor,
aplicații software de calculator, descărcabile,
software de calculator pentru publicitate,
software pentru table interactive whiteboard,
software pentru diagnoză și depanare,
software informatic de uz comercial, software
pentru acces la internet, software pentru
monitorizarea sistemelor informatice, software
pentru prelucrarea tranzacțiilor comerciale,
software de analiză a discursului, software
descărcabil pentru poșta electronică, software
de mesagerie instantanee descărcabil, software
de sincronizare de fișiere, software pentru
mijloace de comunicare, software pentru
flux de lucru, software pentru master în
educație, software utilizat in domeniul muzical,
software de protejare a confidențialității, software
de diagnoză la distanță, software pentru
comunități de utilizatori, aplicații software
pentru telefoane mobile, descărcabile, software
care permite recuperarea datelor, software de

calculator pentru televiziune, software pentru
gestionarea dispozitivelor mobile, software
de administrare de afaceri, software pentru
dezvoltare de aplicații, software de calculator
pentru divertisment, software descărcabil de
pe internet, software pentru servere pentru
imprimante, software pentru servere de aplicații,
software pentru servere de fișiere, software
pentru administrarea de clădiri, software pentru
dezvoltare de produse, software pentru servere
de comunicații, software pentru servere de
cloud, software pentru stocare digitală distribuită,
aplicații software pentru controlul iluminării,
descărcabile, software pentru gestionarea
performanței economice, platforme pentru
controlul reviziei (software), software de
asistență în producție, software pentru extragere
de date, software pentru simulare de vehicule,
software pentru gestionarea riscului operațional,
software pentru medii de dezvoltare, software
pentru repararea erorilor informatice, software
de management de conținut, software de
gestiune a datelor, software de suport
pentru sisteme, software pentru previziuni
de piață, software pe partea de server,
software de comandă pentru mașini, software
pentru streaming de multimedia, software
pentru recuperarea de informații, software
pentru detectarea de riscuri, software de
control de conținut, software pentru acces la
conținut, software pentru fiabilitatea hardware-
ului, software pentru dezvoltare de jocuri,
software pentru tablouri de bord, software pentru
gestionarea de imagini, platforme software
de management colaborativ, software pentru
comerț cu amănuntul, software pentru sisteme
de rezervare, software pentru crearea de
diagrame, software pentru testarea hardware-
ului, software pentru jocuri video pe calculator,
software de interfață grafică pentru utilizator,
software pentru integrarea segmentelor de
control, software pentru asigurarea securității
poștei electronice, software pentru operare
lan (rețea locală), software pentru jocuri de
realitate virtuală, software pentru recunoașterea
optică a caracterelor, software de divertisment
interactiv pentru calculatoare, software pentru
automatizarea arhivării de date, software
de calculator pentru automatizarea fabricilor,
software de calculator pentru estimarea
costurilor, software de calculatoare pentru
comerț electronic, software pentru controlul
imprimantelor de calculator, cartușe pentru
jocuri de calculator (software), software
pentru upi (interfață universală periferică),
software educațional de calculator pentru copii,
software de calculator pentru administrarea
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rețelelor, software de calculator pentru
controlul timpului, software de calculator
pentru programarea faxurilor, software pentru
comandarea terminalelor cu autoservire,
software pentru prelucrarea de imagini digitale,
software utilizat la prelucrarea plachetelor
semiconductoare, software și platforme digitale
de telefonie, aplicații software pentru dispozitive
fără fir descărcabile, software pentru firewall-
uri pentru calculatoare, software multimedia
înregistrat pe cd-rom, software pentru jocuri de
calculator, descărcabil, software de securitate
descărcabil pentru calculatoare, software pentru
sisteme de navigație gps, software pentru
analiza datelor de afaceri, firmware și
software pentru țigări electronice, software
pentru securitatea rețelelor și dispozitivelor,
software pentru întocmire de declarații
fiscale, software și aplicații pentru dispozitive
mobile, software înregistrat pentru jocuri pe
calculator, software pentru jocuri video de
calculator, software-uri descărcabile pentru
cloud computing, descărcabilă, software de
calculator pentru controlul amplificatoarelor,
seturi pentru dezvoltare de software (sdk),
software de aplicații informatice pentru televizor,
software pentru dispozitive electronice digitale
portabile, aplicații software descărcabile pentru
telefoane inteligente, software pentru efectuarea
de tranzacții online, software de calculator
pentru controlul iluminatului, software pentru
gestionarea unui magazin online, software de
aplicații pentru dispozitive mobile, software
pentru documentarea și analiza incendiilor,
aplicații software de tipul business intelligence
descărcabile, software pentru optimizarea
motoarelor de căutare, software pentru
tomografie cu raze x, software de învățare
automată pentru finanțe, software de inteligență
artificială pentru vehicule, software de învățare
automată pentru supraveghere, software pentru
utilități, securitate și criptografie, software de
realitate augmentată pentru simulări, software
de realitate augmentată pentru învățământ,
software pentru aplicații web și servere, software
de realitate virtuală pentru învățământ, software
de cinema de realitate virtuală, software de
învățare automată pentru analize, software de
inteligență artificială pentru analiză, software
pentru procese de fabricație inteligente, software
de inteligență artificială pentru supraveghere,
software de învățare automată pentru publicitate,
software pentru servere de poștă electronică,
software de realitate virtuală pentru simulări,
software pentru realitate virtuală și augmentată,
software pentru administrarea conținutului web
(wcm), software pentru jocuri de calculator,

înregistrat, software interactiv pentru baze
de date, software pentru jocuri cu realitate
augmentată, software de recunoaștere optică
a semnelor, software pentru furnizori de
soluții digitale, software pentru generarea
de imagini virtuale, software de realitate
virtuală pentru telecomunicații, software pentru
automatizarea proceselor robotice (rpa), suite de
programe de birou (software), software pentru
dezvoltarea mijloacelor de comunicare, software
de recunoaștere inteligentă a caracterelor,
software de suport pentru luarea deciziilor,
software pentru speculații intrazilnice (day
trading), software pentru simulare (servicii
de divertisment), software pentru planificarea
resurselor întreprinderii (erp), software pentru
gestionarea lanțului de aprovizionare, software
pentru grafică 3d pe calculator, software de
operare usb (magistrală serială universală),
software de calculator pentru gestionarea
tranzacțiilor financiare, software folosite pentru
dozimetrie în domeniul radioterapiei, dispozitive
de control industriale care includ software,
software de calculator pentru căutarea de
date, software pentru sisteme de operare
pe calculator, software de calculator legat
de istoricul financiar, software de calculator
pentru seturi de caractere, software de
calculator descărcat de pe internet, software
de calculatoare destinat estimării resurselor
necesare, jocuri video programate incluse
pe cartușe (software), instrumente pentru
dezvoltarea de software de calculator, software
de calculator pentru comunicarea între
microcalculatoare, software pentru serverul de
acces la rețea, software pentru livrare de
conținut fără fir, software pentru prelucrarea
de fișiere muzicale digitale, software informatic
pentru crearea de firewall-uri, software de
jocuri electronice pentru telefoane mobile,
software de dezvoltare a unui site web,
software pentru sisteme de navigație prin satelit,
software interactiv multimedia pentru a juca
jocuri, software de calculator descărcabil pentru
gestionarea datelor, software de calculator
descărcabil pentru gestionarea informațiilor,
software de navigare pe rețele informatice
globale, software pentru fabricare asistată de
calculator (cam), software de monitorizare
de rețele tip cloud, software de proiectare
asistată de calculator (cad), aplicație software
pentru servicii de cloud computing, software
de calculator pentru acționarea de vehicule,
software informatic pentru prelucrarea datelor
de localizare, software de înregistrare a
datelor despre antrenamente, software de
realitate virtuală pentru învățarea medicinei,
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software pentru punerea la comun de fișiere,
software pentru sincronizare de baze de date,
software de calculator pentru înregistrare de
sunete, software de modelare și simulare
a incendiilor, software pentru televiziune cu
circuit închis (cctv), software pentru servere de
baze de date, software de marketing pentru
motoare de căutare, software pentru sisteme
de informații geografice (gis), software pentru
rețea fără fir tip mesh, portaluri inteligente
pentru stocare definită prin software, software
pentru supravegherea de articole electronice
(eas), software de învățare automată pentru
domeniul sănătății, software de inteligență
artificială pentru domeniul sănătății, software
pentru inteligență artificială și învățare automată,
software de comunicare, rețelizare și rețele
sociale, software cms (sistem de gestionare a
conținutului), software pentru inginerie asistată
de calculator (cae), software pentru gestionarea
proceselor de afaceri (bpm), software pentru
sisteme informatice de management (mis),
software pentru managementul relațiilor cu
clienții (crm), software de calculator pentru
afișarea mediilor digitale, software de calculator
descărcabil pentru tehnologie blockchain,
software de calculator pentru asistarea
proiectării echipamentelor sportive, programe
pentru jocuri de calculator (software de
calculator), software de calculator pentru
analizarea informațiilor de piață, software
de procesare a datelor pentru reprezentări
grafice, software de operare pe calculator
pentru mainframe-uri, software de operare
pentru wan (rețea zonă extinsă), software
de calculator care permite jucarea de jocuri,
software de procesare a datelor pentru
procesarea textelor, software de calculator
pentru controlul accesului la calculatoare,
software de calculator pentru crearea de modele
financiare, software de simulare pentru utilizare
cu calculatoarele digitale, software de calculator
pentru prelucrarea datelor de comunicare,
software de calculator folosit în domeniul
publicării electronice, software de calculator
pentru gestionarea foilor de calcul, software
de imagistică prin satelit pentru interpretarea
fotografiilor, software pentru controlul funcționării
dispozitivelor audio și video, cartele codificate
pentru accesarea software-ului de calculator,
software informatic pentru comunicații în rețele
fără fir, software de jocuri electronice pentru
dispozitive fără fir, software informatic pentru
administrarea rețelelor de calculatoare locale,
software de divertisment interactiv, descărcabil,
pentru jocuri video, software informatic pentru
sisteme de poziționare globală (gps), software

bios (sistem de bază de intrare/ieșire),
software de comunicare pentru conectarea
rețelelor informatice mondiale, software pentru
prelucrarea imaginilor, materialelor grafice și
textelor, software de calculator descărcabil
pentru transmiterea de informații, software
pentru realitate augmentată destinat creării de
hărți, software de calculator pentru prelucrarea
de imagini digitale, software care permite
funizarea de informații prin internet, middleware
pentru administrarea funcțiilor software pe
dispozitive electronice, software de calculator
în legătură cu domeniul medical, software de
calculator care permite schimb de informații,
software de calculator pentru diseminarea
datelor de localizare, software de prelucrare de
imagini pentru camere auto, software pentru
sisteme electronice de asistență la condus,
software pentru evaluarea comportamentului
clienților în magazine online, software de
calculator pentru curățarea și optimizarea
sistemelor, software chatbot de calculator pentru
simularea de conversații, software de inteligență
artificială pentru mașini fără șofer, software
de comerț electronic și de plăți electronice,
software pentru mijloace de comunicare și
pentru publicare, software pentru operarea și
gestionarea componentelor circuitelor integrate,
software pentru contabilizarea gazelor cu efect
de seră, software pentru detectarea automată
a proceselor economice (abpd), software
educaţional care conține instrucțiuni pentru
jucarea jocurilor, platforme software înregistrate
sau descărcabile, care permit utilizatorilor
să strângă bani, platforme de software de
calculator înregistrat sau descărcabil, aplicații
software descărcabile destinate utilizării cu
imprimante tridimensionale, software pentru
gestionarea ciclului de viață al produselor,
platforme de software de calculator pentru rețele
sociale înregistrate sau descărcabile, software
de recunoaștere optică a codurilor de bare,
software de calculatoare pentru comunicarea cu
utilizatorii calculatoarelor portabile, software de
calculator pentru citirea la distanță a contoarelor,
software interactiv de divertisment pentru
folosirea cu calculatoare personale, software de
calculator adaptat pentru utilizarea în operarea
calculatoarelor, pachete de software integrat
pentru utilizare la automatizarea laboratoarelor,
suporturi de date pentru calculatoare, care conțin
software înregistrat, software de calculator
pentru interpretarea amprentelor digitale sau
palmare, software pentru facilitarea tranzacțiilor
securizate cu cărți de credit, software de
calculator pentru scanarea imaginilor și a
documentelor, software care permite transmisia
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de fotografii către telefoane mobile, software
pentru editarea de imagini, sunete și materiale
video, software de întreținere și operare a unui
sistem informatic, software pentru crearea și
editarea de muzică și sunete, aplicație software
pentru servicii de rețele sociale prin internet
descărcabile, software de jocuri electronice
pentru dispozitive electronice de mână, software
de divertisment interactiv, descărcabil, pentru
jocuri pe calculator, software informatic pentru
convertirea documentelor imagini în formate
electronice, software de comunicare pentru
conectarea utilizatorilor de rețele informatice,
software pentru realitate augmentată destinat
utilizării pe dispozitive mobile, software pentru
jocuri de calculator utilizat jocuri interactive
online, software de calculator pentru compilarea
de date de localizare, software de calculator
pentru colectarea de date de localizare, software
de calculator pentru transmisia de date de
localizare, software pentru servicii de posta
electronica si mesagerie electronica, software
de calculator înregistrat pentru conducere
auto în siguranță, software pentru comanda
aparatelor și instrumentelor pentru iluminat
scenic, software pentru sisteme de detectare
a accesului neautorizat (ids), software de
marketing pentru motoare de căutare pentru
terți, software pentru optimizarea costului pe
clic (pay per click), software pentru jocuri de
calculator folosit pe aparate mobile, software
descărcabil pentru jocuri electronice pentru
dispozitive fără fir, software de calculator pentru
utilizare la proiectarea circuitelor integrate,
software de sistem de gestionare a fluxului
de lucru, platforme de editare colaborativă
în timp real (rtce) (software), software
pentru gestionarea conținutului la nivel de
întreprindere (ecm), software de calculator
pentrumonitorizarea de la distanță a contoarelor,
software pentru controlul și îmbunătățirea calității
sunetului la echipamentele audio, software
de calculator pentru autorizarea accesului
la baze de date, programe de jocuri pe
calculator descărcate de pe internet (software),
calculatoare personale care includ software
privind informații legate de dietă, software pentru
comerț prin intermediul unei rețele globale
de comunicații, software de calculator pentru
crearea de site-uri web dinamice, software
de calculator pentru optimizarea resurselor
audiovizuale ale aplicațiilor multimedia, cutii
adaptate pentru stocarea de discuri de software
de calculator, software pentru organizarea și
vizualizarea de imagini digitale și fotografii,
software de calculator pentru contabilitate inter-
rețea în domeniul telecomunicațiilor, software

de calculator descărcabil pentru monitorizare
la distanță și analiză, software pentru
gestionarea operațională a cardurilor magnetice
și electronice portabile, software de calculator
pentru detectarea pericolelor pentru rețelele de
calculatoare, software care permite furnizarea
de informații prin rețele de comunicare, software
pentru administrarea de jocuri și jocuri de
noroc online, software pentru care permite
furnizarea de medii electronice prin internet,
software pentru integrarea de publicitate online
pe site-uri web, software pentru închirierea de
spațiu publicitar pe site-uri web, software de
calculator care permite căutarea ți recuperarea
de date, software de sistem și de suport de
sistem și firmware, software pentru planificarea,
integrarea și optimizarea aplicațiilor pentru orașe
inteligente, software de calculator descărcabil de
pe rețele globale de calculatoare, software de
calculator pentru comunicarea între calculatoare
printr-o rețea locală, software de calculator
pentru creare de seturi de caractere și
fonturi, software de calculator pentru integrarea
aplicațiilor și a bazelor de date, software
de calculator pentru controlul și gestionarea
accesului la aplicațiile serverului, hardware de
calculator folosit la ingineria de software asistată
de calculator, software pentru protecția datelor
cu caracter personal și a vieții private, software
de calculator pentru testarea vulnerabilității
calculatoarelor și rețelelor de calculatoare,
software pentru aplicații de calculator cu jocuri și
jocuri de noroc, software care permite furnizarea
de medii electronice prin rețele de comunicare,
software de calculator interactiv care furnizează
informații de navigație și călătorie, software
pentru crearea de materiale publicitare online
pe site-uri web, software pentru procesarea
plăților electronice către și de la alte persoane,
software de conversie a limbajului natural
în comenzi executabile de mașini, software
de calculator descărcabil pentru a fi utilizat
ca portmoneu electronic, software descărcabil
pentru accesul și comanda la distanță a
unui calculator, software pentru prelucrarea
datelor și imaginilor pentru realizarea de
modele tridimensionale, software de calculator
pentru sisteme biometrice de identificare și
autentificare a persoanelor, software de aplicații
pentru calculatoare personale pentru sistemele
de control al documentelor, plăci de circuite
suplimentare pentru conectarea calculatoarelor
la software-ul de rețea, programe de jocuri pe
calculator pentru simularea tranzacțiilor de valori
mobiliare (software), software de calculator care
poate fi descărcat prin intermediul rețelelor
informatice globale, software pentru jocuri pe
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calculator destinate utilizării pe telefoanele
mobile și celulare, software pentru jocuri pe
calculator, descărcabil dintr-o rețea globală
de calculatoare, software informatic destinat
utilizării în crearea și elaborarea de site-uri
web, software pentru căutarea și recuperarea de
informații printr-o rețea de calculatoare, software
de calculator pentru comanda de la distanță a
aparatelor de securitate, software de calculator
pentru monitorizarea utilizării calculatoarelor și
internetului de către copii, software de calculator
menit sa faciliteze servicii de teleconferinta,
videoconferinta si videotelefon, software de
control pentru iluminat destinat utilizării în
locații comerciale și industriale, software pentru
aplicații de calculator destinat utilizării cu
dispozitive de calculator portabile, software
de aplicații de calculator destinat utilizării
la implementarea internetului lucrurilor (iot),
software pentru administrarea de date și fișiere și
pentru baze de date, software pentru prelucrarea
de imagini, grafice, conținut audio, conținut
video și text, software de monitorizare, analiză,
control și derulare de operațiuni din lumea
fizică, software de aplicații pentru calculatoare
personale pentru gestionarea sistemelor de
control al documentelor, software pentru
controlul sistemelor de mediu, de acces și de
securitate pentru clădiri, software de comunicare
pe calculator care permite clienților să acceseze
informații referitoare la conturi bancare și să
efectueze tranzacții bancare, drivere software
pentru dispozitive electronice care permit
hardware-ului de calculator și dispozitivelor
electronice să comunice unele cu altele,
software pentru îmbunătățirea posibilităților
audiovizuale ale aplicațiilor multimedia, și
anume integrarea de text, sunet, grafici,
imagini fixe și animate, software pentru
comerțul electronic care permite utilizatorilor
să execute tranzacții comerciale electronice
prin intermediul unei rețele informatice globale,
software pentru realitate augmentată destinat
utilizării pe dispozitive mobile pentru integrarea
datelor electronice cu medii din lumea
reală, software pentru integrarea inteligenței
artificiale și învățării automate în tehnologia
de lucru cu volume mari de date, software
descărcabil pentru jocuri de calculator într-o
rețea informatică mondială și de pe dispozitive
fără fir, aplicatii mobile descărcabile, procesoare
pentru aplicații, aplicații mobile educative,
descărcabile, aplicații educative pentru tablete,
descărcabile, aplicații de calculator educative,
descă rcabile, aplicații software pentru roboți,
descărcabile, aplicații software pentru web,
descărcabile, aplicații pentru circuite specifice

integrate, descărcabile, aplicații pentru fluxul de
lucru, descărcabile, aplicații pentru recuperarea
de informații, descărcabile, aplicații software
pentru dispozitive fără fir, descărcabile,
aplicații software descărcabile pentru telefoane
inteligente, descărcabile, aplicații software
de tipul business intelligence, descărcabile,
aplicații de birou și de întreprindere,
descărcabile, aplicații mobile descărcabile
pentru gestionarea de date, aplicații mobile
descărcabile pentru transmiterea de date,
aplicații mobile descărcabile pentru transmiterea
de informații, aplicații mobile descărcabile pentru
gestionarea de informații, aplicații descărcabile
destinate utilizării cu dispozitive mobile, software
de aplicații de calculator pentru transmisia
continuă de conținut media audiovizual pe
internet, software descărcabil sub formă de
aplicații mobile pentru restaurante virtuale pentru
livrare și comenzi, software de calculator pentru
aplicații mobile care permit interacțiunea și
interfața dintre vehicule și dispozitive mobile,
modele  de  design  grafic  descărcabile  folii de
protecție  pentru  tablete,  folii  de  protecție
adaptate pentru telefoane inteligente, folii de
protecție adaptate pentru lentilele telefoanelor
inteligente, folii de protecție adaptate pentru
ecrane de calculatoare, folii de protecție cu
cristale lichide pentru telefoane inteligente,
încărcătoare pentru telefoane inteligente, fete
pentru telefoane celulare, carcase pentru
telefoane mobile, încărcătoare de baterii pentru
telefoane, telefoane mobile folosite în vehicule,
dispozitive mâini libere pentru telefoane, cutii
adaptate pentru telefoane mobile, suporturi
adaptate pentru telefoane mobile, telefoane
alimentate cu energie solară, huse pentru
telefoane (special adaptate), dopuri antipraf
pentru telefoane celulare, huse din pânză
sau material textil pentru telefoane mobile,
protecții de ecran, din sticlă călită, pentru
telefoane inteligente, brățări inteligente care
transmit date către telefoane inteligente, protecții
de ecran sub formă de folii pentru telefoane
mobile, încărcătoare de baterii de telefoane
mobile destinate utilizării în vehicule, aparate
de telecomunicații destinate utilizării cu rețele
de telefoane mobile, tocuri pentru telefoane
mobile din piele sau din imitații de piele,
tastaturi pentru telefoane inteligente, prize de
extensie pentru telefoane, baterii auxiliare pentru
telefoane mobile, huse din piele pentru telefoane
inteligente, huse pentru telefoane inteligente,
carcase pentru telefoane inteligente, afișaje
pentru telefoane mobile, afișaje pentru telefoane
inteligente, difuzoare pentru telefoane mobile,
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programe pentru telefoane inteligente, suporturi
pentru telefoane mobile.

aparate de tratare a apei, elemente de filtrare
pentru ventilele de aerisire ale rezervoarelor de
alimentare cu apă, picurător pentru robinete de
apă, filtre pentru dispozitive de alimentare cu
apă, dispozitive de pulverizare care constituie
componente ale instalațiilor de alimentare cu
apă, dispozitive de purjare de aer folosite
împreună cu instalațiile de alimentare cu apă,
dispozitive de purjare de aeru folosite împreună
cu instalațiile de distribuire a apei, dispozitive
de pulverizare a apei (automate), dispozitive de
pulverizare (instalații automate) pentru irigații,
instalații de filtrare a apei, aspersoare de grădină
(automate), sisteme de aspersoare pentru
irigare, aspersoare automate pentru sistemele
de irigații agricole, aspersoare automate pentru
sistemele de irigații în horticulture mașini de
irigare prin aspersiune folosite în agricultură,
mașini de irigare prin aspersiune folosite în
horticultura, instalații (automate) de irigare
prin aspersiune folosite în agricultură, instalații
(automate) de irigare prin aspersiune folosite
în horticultura, aspersoare (instalații automate)
pentru irigarea florilor și a plantelor instrumente
(automate) de irigare prin aspersiune, cu
excepția mașinilor, mașini de irigare prin
aspersiune pentru terenurile de golf, instalații
(automate) de irigare prin aspersiune pentru
terenurile de golf, aspersoare (automate) pentru
instalații de suprafață, aspersoare (automate)
pentru instalații subterane, valve pentru reglarea
apei (accesorii de reglaj), instalații agricole
pentru irigare, instalații automate de irigare, duze
de pulverizare pentru irigare, aparate de irigare
pentru fertilizare, instalații automate de irigare
pentru plante, instalații automate de irigare
pentru grădină, aparate de irigare de uz horticol,
instalații de pulverizare pentru irigarea automată
a terenurilor, membrane pentru filtrarea apei,
unități de filtrare a apei, filtre grosiere pentru
filtrarea apei, mânere de robinete, robinete
pentru țevi, pulverizatoare pentru robinete,
robinete pentru conducte, robinete cu două
rozete, robinete pentru montarea conductelor,
robinete (accesorii pentru instalații), robinete
de apă controlate electric, robinete pentru
controlarea fluxului de apă, supape cu flotor
(robinete cu plutitor), robinete de închidere
pentru reglarea debitului apei, robinete cu funcție
de economisire a apei, robinete de apă sub
formă de părți de instalații de alimentare cu apă,
arzătoare cu acetilenă, generatoare de
acetilenă, torţe cu acetilenă, aparate de
odorizare a aerului, aparate de răcire a aerului,
preîncălzitoare de aer, uscătoare cu aer, instalaţii
de filtrare a aerului, aparate de aer condiţionat
pentru vehicule, supape de aer pentru instalaţiile

11. Instalații sanitare și de baie și accesorii
pentru instalații, instalații sanitare, pisoare
(obiecte sanitare), vane (instalații sanitare),
instalații sanitare electrice, robinete pentru
instalații sanitare, instalații sanitare pentru
closete, instalații sanitare de baie, articole
sanitare realizate din porțelan, pisoare
(componente ale instalațiilor sanitare), valve
(accesorii pentru instalații sanitare), articole
sanitare realizate din piatră, obiecte sanitare
din oțel inoxidabil, armături de scurgeri
sanitare pentru bideuri, chiuvete (spălătoare),
componente ale instalațiilor sanitare, armături de
scurgeri sanitare pentru băi, țevi de scurgere
pentru instalații sanitare, accesorii de scurgere
pentru articole sanitare, capace sanitare pentru
vasul de toaletă, armături de scurgeri sanitare
pentru dușuri, accesorii pentru instalații sanitare
de apă, chiuvete de baie (componente de
instalații sanitare), capace pentru scaune (părți
de instalații sanitare), instalații de baie folosite în
scopuri sanitare, robinete de apă sub formă de
părți de instalații sanitare, ventile de amestec sub
formă de componente ale instalațiilor sanitare,
căzi de duș, căzi pentru duș, căzi de baie,
căzi cu duș, căzi cu hidromasaj, căzi pentru
băi de șezut, căzi folosite de către persoanele
cu handicap fizic, cabine de duș, uși pentru
cabine de duș, paravane pentru cabine de
duș, cabine de duș din sticlă, uși pentru
cabine de duș cu cadru metalic, robinete de
combinare (robinete), robinete, vane (robinete),
robinete automate, robinete pentru baie, robinete
de duș, robinete de apă, robinete pentru
lavoare, robinete pentru bideuri, ventile de
amestec (robinete), robinete pentru alimentare
cu apă, robinete pentru reglarea fluxului de
apă, ventile de amestec (robinete) pentru
chiuvete, robinete de mixare pentru reglarea
manuală a temperaturii apei, robinete de duș cu
închidere automată și cu comandă electronică,
rezervoare w.c., rezervoare pentru toaletă,
rezervoare pentru closet, uși pentru duș cu
rame nemetalice.sisteme de aspersoare pentru
irigare, sisteme de aspersoare pentru irigarea
peluzelor, fântâni arteziene, sisteme de irigare și
stropire cu apă, aparate de filtrare a apei, aparate
de filtrare pentru instalațiile de alimentare cu apă,
aparate de filtrare a apei potabile, filtre pentru
aparate de filtrare a apei, aparate pentru filtrarea
apei (altele decât mașini), aparate pentru filtrarea
apei, de uz domestic, aparate pentru filtrarea
apei, de uz industrial, elemente de filtrare
pentru preaplinul rezervoarelor de alimentare
cu apă, unități de filtrare cu membrană pentru
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de încălzire cu abur, aparate şi maşini de
purificare a aerului, sterilizatoare de aer, friteuze
cu aer, instalaţii de aer condiţionat, aparate de
aer condiţionat, arzătoare de alcool, dispozitive
anti-reflexie pentru vehicule (corpuri de iluminat)/
dispozitive contra orbirii pentru vehicule (corpuri
de iluminat), duze anti-stropire pentru robinete,
aparate de filtrare pentru acvarii, încălzitoare
pentru acvarii, lumini pentru acvarii, lămpi
cu arc, instalaţii pentru transportul cenuşei,
automate, autoclave, electrice, pentru gătit/
oale sub presiune, electrice, cuptoare pentru
brutărie, grătare, căzi de baie pentru băi de
şezut, fitinguri pentru baie, instalaţii pentru
baie/instalaţii sanitare pentru baie, încălzitoare
pentru pat, aparate pentru răcirea băuturilor,
lumini pentru biciclete, bideuri, pături, electrice,
nu cele pentru scopuri medicale, ţevi de
cazan (tuburi) pentru instalaţiile de încălzire,
cazane, altele decât componentele maşinilor,
aparate de sterilizare a cărţilor, suporturi pentru
arzătoarele de gaz, aparate de prăjit pâinea/
prăjitoare de pâine, maşini de făcut pâine,
maşini de copt pâine, arzătoare pentru lămpi,
arzătoare, felinare cu lumânări, carbon pentru
lămpile cu arc, covoare încălzite electric, corpuri
de iluminat pentru plafoane, radiatoare de
încălzire centralizată, candelabre, canale de
fum pentru coşuri, suflante pentru coşurile
de fum, lampioane chinezeşti, fântâni de
ciocolată, electrice, aparate de cromatografie
pentru scopuri industriale, camere sterile
(instalaţii sanitare), articole de îmbrăcăminte
încălzite electric, prăjitoare de cafea, filtre de
cafea, electrice, maşini de cafea, electrice,
bobine (componente ale instalaţiilor de distilare,
încălzire sau răcire), ustensile pentru gătit,
electrice, aragazuri/maşini de gătit, aparate
şi instalaţii de gătit, inele pentru gătit, plite
electrice, cutii de răcire, electrice/răcitoare,
electrice, răcitoare pentru cuptoare/cuve de
răcire pentru cuptoare, instalaţii de răcire
pentru apă, instalaţii de răcire pentru lichide,
maşini şi instalaţii de răcire, instalaţii şi
echipamente de răcire, instalaţii de răcire
pentru tutun, lămpi cu lumină rece, vane
(încălzire), friteuze, electrice, dispozitive de
dezgheţare pentru vehicule, aparate pentru
deshidratarea deşeurilor alimentare, cuptoare
dentare, aparate de dezodorizare, nu cele pentru
uz personal, instalaţii de desalinizare, aparate
de desicare, lumini direcţionale pentru biciclete,
frigidere, aparate de răcire și congelatoare
pentru depozitare în scopuri medicale, lămpi
terapeutice, nu pentru scopuri medicale, sistem
de cultură hidroponică, recipienți termici electrici,
aparate pentru deshidratat alimente, electrice,

aparate de încălzit mâinile cu alimentare la usb,
încălzitoare de căni cu alimentare la usb, aparate
pentru gătit cușcuș, electrice, lămpi standard/
lămpi de podea, vase pentru tajine, electrice/
vase pentru tajine, electrice, proiectoare de
lumină, mașini de ceață, aparate si instalatii
de încălzire prin pardoseală, umidificatoare,
mașini electrice de făcut lapte de soia, capsule
de cafea, goale, pentru aparate electrice
de cafea, distribuitoare electrice de băuturi,
tuburi de descărcare, pentru iluminat, electrice,
dozatoare de substanţe dezinfectante pentru
toalete, aparate de dezinfectare, aparate de
dezinfectare pentru scopuri medicale, coloane
de distilare, aparate de distilare, lanterne
pentru scufundare, emiţătoare pentru irigaţii cu
picurare (fitinguri pentru irigaţii), aparate de
uscare, aparate de uscare pentru nutreţ şi
furaj/aparate de uscare pentru furaj, aparate
şi instalaţii de uscare, evaporatoare, vase
de expansiune pentru instalaţiile de încălzire
centralizată, hote de extracţie pentru bucătării,
fiare de călcat cu abur pentru ţesături,
instalaţii cu beculeţe pentru decoraţiuni festive/
ghirlande luminoase pentru decoraţiuni festive,
ventilatoare (aer condiţionat), ventilatoare
(componente ale instalaţiilor de aer condiţionat),
ventilatoare electrice pentru uz personal, aparate
de alimentare pentru cazanele de încălzire,
filamente pentru lămpile electrice, filtre pentru
aerul condiţionat, filtre pentru apa potabilă,
şeminee, domestice, fitinguri, formate, pentru
cuptoare/fitinguri formate pentru cuptoare, torţe,
coşuri de faclă pentru utilizare în industria
petrolieră, drumuri de fum pentru cazanele de
încălzire ale instalaţiilor cu gaz), instalaţii de
tras apa, aparate de gătit la aburi, electrice,
saci pentru picioare, încălziţi electric, încălzitoare
pentru picioare, electrice sau neelectrice, forje,
portabile, fântâni, congelatoare, brichete pentru
aprinderea gazului, aparate pentru prăjirea
fructelor, aparate de fumigatie, nu cele pentru
scopuri medicale, grătare de cuptor, cenuşare
pentru cuptoare/cutii de cenuşă pentru cuptoare,
cuptoare, altele decât cele utilizate în laborator,
brichete cu gaz, aparate de epurare a gazelor,
epuratoare de gaz (componente ale instalaţiilor
cu gaz)/epuratoare (componente), arzătoare pe
gaz, boilere cu gaz, lămpi cu gaz, condensatoare
de gaz, altele decât componentele maşinilor,
arzătoare germicide, lămpi germicide pentru
purificarea aerului, aparate pentru încălzirea
lipiciului, uscătoare de păr, aparate de uscare
a mâinilor pentru băi, lanterne pentru cap/
lămpi portabile cu fixare pe cap, faruri pentru
automobile, cămine, acumulatoare de căldură,
regeneratoare de căldură, schimbătoare de
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căldură, altele decât componentele maşinilor,
pompe de căldură, pistoale cu aer cald,
încălzitoare pentru vitrine, încălzitoare pentru
băi, încălzitoare pentru vehicule, încălzitoare
pentru fiare, încălzitoare, electrice, pentru
biberoane, aparate de încălzire, instalaţii de
încălzire, instalaţii de încălzire (apă)/instalaţii
pentru încălzirea apei, cazane de încălzire,
aparate de încălzire pentru combustibili solizi,
lichizi sau gazoşi, aparate de încălzire, electrice,
elemente de încălzire, plite de încălzire, aparate
de încălzire pentru dezgheţarea parbrizelor la
vehicule, filamente de încălzire, electrice, perne
cu încălzire, electrice, nu cele pentru scopuri
medicale/pernuţe cu încălzire, electrice, nu cele
pentru scopuri medicale, aparate de încălzire
şi răcire pentru distribuirea băuturilor calde şi
reci, cuptoare cu aer cald, aparate cu aer cald,
fitinguri pentru baie cu aer cald, reşouri, sticle
cu apă caldă, numere luminoase pentru case,
umidificatoare pentru radiatoarele de încălzire
centralizată, hidranţi, aparate pentru hidromasaj,
maşini şi aparate de făcut gheaţă, maşini
de făcut îngheţată, încălzitoare cu imersie,
arzătoare incandescente, incineratoare, aparate
de ionizare pentru tratarea aerului sau apei,
ceainice, electrice, mobilier pentru cuptoarele de
ardere (suporturi), cuptoare de ardere, maşini
de gătit (cuptoare), arzătoare de laborator, lămpi
de laborator, carcase pentru lămpi/cupole pentru
lămpi, lămpi pentru ochelari, sticle pentru lămpi,
globuri cu lampă/globuri pentru lămpi, reflectoare
pentru lămpi, abajururi pentru lămpi, lămpi
electrice, lămpi, suporturi de abajur, felinare
pentru iluminat, cazane pentru spălătoriile
textile / cazane pentru spălat, uscătoare
de rufe, electrice, roci vulcanice utilizate la
grătarele în aer liber, supape pentru controlul
nivelului în rezervoare, becuri, becuri, electrice,
becuri pentru semnalizatoarele de direcţie ale
vehiculelor, difuzoare de lumină, aparate de
iluminat cu diode luminiscente (led), brichete,
instalaţii de iluminat pentru vehiculele aeriene,
aparate şi instalaţii de iluminat, aparate de
iluminat pentru vehicule, lumini pentru vehicule,
lumini, electrice, pentru pomul de crăciun /
instalaţii electrice pentru pomul de crăciun,
lumini pentru automobile / lumini de automobile,
aparate de încărcare pentru cuptoare, filamente
cu magneziu pentru iluminat, prăjitoare de malţ,
generatoare de microbule pentru băi, cuptoare
cu microunde (aparate de gătit), cuptoare cu
microunde pentru scopuri industriale, instalaţii de
răcire a laptelui, lămpi pentru mineri, robinete
pentru ţevile de apă / robineţi pentru ţevile
de apă, lumini pentru motociclete, aparate
de gătit multifuncţionale, lămpi pentru unghii,

reactoare nucleare, lămpi cu petrol, arzătoare
cu petrol, aparate pentru spălarea / absorbţia
uleiului, fântâni ornamentale, fitinguri pentru
cuptoare din argilă refractară, arzătoare cu
oxihidrogen, pasteurizatoare, țevi (componente
ale instalaţiilor sanitare) / ţevi de apă
pentru instalaţiile sanitare, încălzitoare pentru
farfurii, încălzitoare de buzunar, instalaţii de
polimerizare, maşini de făcut făină de orez,
electrice, pentru uz casnic, rezervoare de
apă sub presiune, instalaţii de procesare a
combustibililor nucleari şi materialului nuclear
moderator / nucleari şi materialului nuclear
moderator, instalaţii de epurare pentru apele
reziduale, capace de radiator, radiatoare,
electrice, radiatoare (încălzire), turnuri de
rafinare pentru distilare, dulapuri frigorifice,
maşini şi aparate de refrigerare, camere de
refrigerare / răcitoare de tip walk-in, containere
frigorifice, aparate şi instalaţii de refrigerare,
vitrine frigorifice, frigidere, accesorii de reglare
pentru instalaţiile şi ţevile de apă sau gaz,
accesorii de reglare şi de siguranţă pentru
ţevile de gaz, accesorii de reglare şi de
siguranţă pentru instalaţiile de apă, accesorii
de reglare şi de siguranţă pentru instalaţiile
de gaz, prăjitoare, ţepuşe pentru prăjire, frigări
pentru prăjire, aparate de prăjire / plite pentru
fript (aparate de gătit) / grătare (aparate de
gătit), rotisoare, lămpi de siguranţă, accesorii
de siguranţă pentru instalaţiile şi ţevile de
apă sau gaz, aparate şi instalaţii sanitare,
instalaţii pentru saună, reflectoare, cabine de
duş, duşuri, chiuvete, prize pentru corpurile
de iluminat electrice, ciorapi, încălziţi electric,
colectoare termice solare (încălzire), cuptoare
solare, maşini de gătit sous-vide, electrice,
băi spa (căzi), cazane cu abur, altele decât
componentele maşinilor, instalaţii de generare
a aburului, acumulatoare de aburi, aparate
cu abur pentru faţă (saune), sterilizatoare,
distilatoare, sobe (aparate de încălzire), lămpi
stradale, cadre structurale pentru cuptoare /
cadre de metal pentru cuptoare, aparate de
clorinare pentru piscine, aparate pentru bronzat
(solarii), robinete pentru ţevi şi conducte /
robineţi pentru ţevi şi conducte, robinete /
robineţi, ventile termostatice (componente ale
instalaţiilor de încălzire), prăjitoare de tutun,
vase de toaletă, scaune de toaletă, toalete,
portabile, toalete (closete cu apă) / closete cu
apă, lanterne electrice / lanterne electrice de
buzunar, prese pentru tortilla, electrice, tuburi
luminoase pentru iluminat, cabine pentru băi
turceşti, portabile, lămpi cu raze ultraviolete,
nu cele pentru scopuri medicale, pisoare ca
obiecte sanitare, faruri de vehicule, reflectoare
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de vehicule, hote de aerisire, instalaţii şi aparate
de ventilaţie (aer condiţionat), instalaţii de
ventilaţie pentru vehicule (aer condiţionat), hote
de aerisire pentru laboratoare, dispozitive pentru
copt vafele belgiene, electrice, vase de încălzire,
lavoare pentru spălat mâinile (componente ale
instalaţiilor sanitare) / bazine pentru spălat
mâinile (componente ale instalaţiilor sanitare),
şaibe pentru robinetele de apă / şaibe pentru
robineţii de apă, încălzitoare de apă, instalaţii de
distribuire a apei, instalaţii de conducte de apă,
instalaţii de purificare a apei, sterilizatoare de
apă, aparate şi maşini pentru purificarea apei,
aparate şi instalaţii pentru dedurizarea apei,
instalaţii pentru alimentarea cu apă, instalaţii de
tragere a apei / dispozitive de evacuare a apei
din rezervoarele de toaletă, aparate de captare
a apei, instalaţii de irigat, automate, maşini de
irigat pentru scopuri agricole, aparate cu jet de
apă, fitile adaptate pentru sobele pe kerosen,
vitrine pentru depozitarea vinurilor, electrice,
aparate electrice pentru fabricarea iaurtului.

───────

(210) M 2022 00999
(151) 10/02/2022
(732) REAL ESTATE SRL, SOS.

BUCURESTI NORD, NR.10,
CLADIREA GLOBAL CITY
BUSINESS PARK SALA DE
MEETING 4, BL.CORPUL O11,
JUDETUL ILFOV, VOLUNTARI,
500113, ILFOV, ROMANIA

(740) ALECU BOGDAN, STRADA
L.PATRASCANU NR. 2, JUDETUL
BACAU, BACAU, 600018, BACĂU,
ROMANIA

(540)

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

7. Mașini, mașini-unelte, mașini atomizoare,
maşini pentru mișcare și manevrare, maşini
pentru măturare, curățare și spălare, mașini de
distribuire, mașini și mașini-unelte de urgență și
salvare, mașini și mașini-unelte pentru tratarea
materialelor și pentru fabricare, mașini de
aprovizionare cu apă (pompe), mașini electrice
de gaurit, mașini de aspirare pentru curățarea de
impurități, mașini industriale de aspirare folosite
în producție, mașini suflante, mașini pentru
umflarea baloanelor, mașini pentru tabletat,
mașini pentru absorbția aerului, mașini de
curățat bazinele de înot, mașini de curățat
covoare (electrice), mașini de măturat, mașini de
măturat covoare, mașini de măturat cu rol de
curățare a piscinelor, mașini de spălare a ouălor
viermilor de mătase, mașini de spălat, mașini
de spălat articole de îmbrăcăminte (electrice),
mașini de spălat covoare, mașini de spălat cu
cilindru pentru spălarea cilindrilor de imprimare,
mașini de întreținere a podelelor (acționate
electric) pentru șlefuire, mașini de spălat de
uz casnic, mașini de spălat electrice, mașini
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de spălat electrice, de uz industrial, mașini de
spălat folosite în spălătorii (care funcționează
cu monede), mașini de spălat haine (sistem
preplătit), mașini de spălat industriale, mașini
de spălat sticle, mașini de spălat pentru veselă,
mașini de spălat podeaua, mașini de spălat
vase de uz casnic, mașini de spălat vase de
uz menajer, mașini de spălat vasele, de uz
industrial, mașini de spălat vehicule, mașini
de uscat gogoși de mătase, mașini electrice
de ceruit de uz casnic, mașini electrice de
ceruit pentru uz casnic, mașini electrice de
curățare cu abur, mașini electrice de curățare
prin aspirație de uz casnic, mașini industriale
de curățare (lustruire) pentru pardoseli, mașini
industriale de curățare prin șamponare, mașini
industriale de curățat covoare, mașini industriale
de curățat cu vid, mașini industriale de degresat,
mașini industriale pentru aspirarea covoarelor,
mașini industriale pentru curățare chimică,
mașini industriale pentru curățarea pardoselilor,
mașini pentru curățarea nisipului, mașini pentru
curățarea petelor, mașini pentru curățarea
podelelor, mașini pentru curățarea uscată a
rufelor, mașini pentru degresare și înălbire
continuă, mașini pentru perierea covoarelor,
mașini pentru spălarea aparatelor de laborator,
mașini pentru spălarea bolurilor (de bucătărie),
mașini pentru înlăturarea rapidă a straturilor
protectoare și a resturilor de adezivi sau spumă
de pe suprafețele de ipsos sau ciment, mașini
pentru șlefuirea podelei, mașini robotizate de
curățare, mașini robotizate pentru curățarea
(lustruirea) podelelor, mașini și aparate electrice
de curățat, mașini și aparate electrice de polizat,
mașini și aparate electrice de șlefuit, mașini și
aparate electrice pentru șamponarea covoarelor,
mașini și aparate electrice pentru șamponat
covoare, mașini de vopsit, mașini pentru tăierea
părului animalelor, mașini de tocat electrice
pentru uz casnic, mașini de decojire pentru
porumb și cereale, mașini de tocat carne,
mașini de sfărâmare, unelte acționate electric,
motoare, cu excepția celor pentru vehiculele
terestre, cuplaje și componente de transmisie,
cu excepția celor pentru vehiculele terestre,
unelte agricole, altele decât uneltele acționate
manual, incubatoare pentru ouă, distribuitoare
automate, pistoale de vopsit, carburatoare, plăci
de zăvorare, ferăstrău cu lanț, dălți pentru
mașini, mandrine (componente de mașini),
pompe de aer comprimat, compresoare (mașini),
mandrine de gaunt (componente de mașini),
mașini electrice de gaunt, aparate de sudură cu
arc electric, ciocane electrice, aparate electrice
de sudură, aparate de ridicare, curele de
ridicare, tobe (componente de mașini), aparate

de tăiere cu arc electric, ghidaje pentru mașini,
pistoale de lipit electrice, scule manuale, altele
decât cele acționate manual, mori pentru uz
caznic, altele decât cele acționate manual,
mori (mașini), motoare electrice, altele decât
cele pentru vehiculele terestre, segmenți de
piston, pistoane pentru cilindre, pistoane pentru
motoare, pistoane (componente ale mașinilor
sau motoarelor), pompe cu aer comprimat,
dispozitive de acționare pentru pompe de
vid, ejectoare (pompe), lagăre pentru pompe
cu vid, membrane pentru pompe, pompe
pentru mașini de muls, pistoale pentru pompe
de alimentare cu carburant, pompe, pompe
aspirante, pompe axiale, pompe centrifuge,
pompe centrifuge cu autoamorsare, pompe
centrifuge pentru unitățile de condensare,
pompe (componente ale mașinilor sau ale
motoarelor), pompe, compresoare și suflante,
pompe cu autoreglare (altele decât cele
pentru furnizare de combustibil la stațiile de
alimentare), pompe cu diafragmă, pompe cu
diafragmă pentru pomparea materialelor semi-
lichide, pompe cu diafragmă pentru pomparea
materialelor fluide, pompe cu diafragmă pentru
pomparea materialului lichid, pompe cu osmoză
inversă, pompe cu roți dințate, pompe cu spirală,
pompe cu șurub excentric, pompe cu turbină
verticală, pompe cu volum controlat, pompe de
aer, pompe de aer (instalații de garaje), pompe
de aer pentru terarii, pompe de aerare, pompe
de aerare pentru acvarii, pompe de aerare pentru
corpuri de apă, pompe de aerare pentru iazuri,
pompe de alimentare, pompe de apă, pompe de
apă acționate cu motor, pompe de apă centrifuge
pentru uz casnic, pompe de apă folosite la
motoare, pompe de apă pentru aerarea bazinelor
cu apă, pompe de apă pentru aerisirea acvariilor,
pompe de apă pentru băi, pompe de apă
pentru băi spa, pompe de apă pentru dușuri,
pompe de apă pentru piscine, pompe de apă
pentru unități de filtrare a apei, pompe de apă
pentru utilizare în iazuri de grădină, pompe de
apă pentru utilizare în terarii, pompe de apă
pentru utilizare în acvarii, pompe de căldură
(piese pentru mașini), pompe de circulație,
pompe de combustibil, pompe de combustibil
(cu autoreglare), pompe de combustibil pentru
vehiculele cu motor, pompe de combustibil
pentru motoare, pompe de combustibil pentru
vehicule terestre, pompe de difuzie, pompe de
distribuire, pompe de distribuție a combustibilului
pentru stațiile de alimentare, pompe de drenare
cu ulei, pompe de duș, pompe de eliminare
a depunerilor, pompe de gresare, pompe
de gresare (mașini-unelte), pompe de gresat
acționate cu aer comprimat, pompe de injecție
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bicicletelor, mașini de daracit, clești de tăiat
(mașini), mașini de ștanțat și filetare.
9. Aparate și instrumente pentru înregistrarea,
transmiterea, reproducerea sau procesarea
sunetului, imaginilor sau datelor, suporturi
media înregistrate și descărcabile, software
de calculator, suporturi media digitale sau
analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, calculatoare și dispozitive
periferice de calculator, imprimante, circuite
imprimate, imprimante fotografice, imprimante
matriciale, imprimante scaner, imprimante
optice, comutatoare imprimante, imprimante
termice, aparate pentru imprimare fotografică,
software pentru gestionarea tipăririi la
imprimantă, software de calculator descărcabil
pentru proiectarea și modelarea de produse
imprimabile tridimensionale, reclame luminoase,
afișaje electronice, panouri de afișaj electronic,
dispozitive de afișaj electronice, unități de
afișaj vizual, software de afișaj electronic,
panouri de afișaj electroluminescente, panouri
luminoase de afișaj stradal, panouri mecanice
de afișaj stradal, panouri de semnalizare cu
afișaj digital, dispozitive de afișaj publicitar
(mecanice sau luminoase), panouri de afișaj
din metal (luminoase sau mecanice), etichete
electronice, etichete codificate autoadezive,
etichete autocolante (magnetice), etichete
magnetice de identificare, etichete electronice
de siguranță, etichete electronice pentru mărfuri,
etichete de identificare (codificate), etichete
de identificare (care pot fi citite de aparate),
software de calculator folosit ca interfață de
programare a aplicațiilor (api), software de
calculator descărcabil folosit ca interfață de
programare a aplicației (api), software, aplicații
software descărcabile, software gratuit, software
utilitar, software educational, software adaptabil,
software industrial, software electromecanic,
software senzitiv, software multimedia, software
mobil, software științific, software interactiv,
software social, software antispyware, software
biometric, software bancar, software integrat,
software colaborativ, platforme de software
colaborative (software) înregistrate sau
descărcabile, software pentru fiabilitatea
software-ului, software pentru testarea de
software, software de compilare, software de
comunicații, software de calculator, software
video interactiv, software pentru jocuri, software
de decodare, software pentru tablete, software
de bioinformatică, software pentru editare,
software de asistență, software de simulare,
software pentru studenți, software pentru
divertisment, software pentru fabricație, software
de pregatire, software de telecomunicatii,

a combustibilului, pompe de macerare, pompe
de presiune, pompe de presiune pentru mașini
și instalații de spălat, pompe de refulare, pompe
de santină, pompe de ulei pentru motoare,
pompe de ulei pentru motoare de vehicule
terestre, pompe de ulei pentru vehicule terestre,
pompe de valuri pentru acvarii, pompe de vid,
pompe de vid cu piston, pompe de vid (mașini),
pompe de vid și de refulare, pompe electrice,
pompe electrice de apă, pompe electrice de
apă pentru băi spa, pompe electrice de apă
pentru băi, pompe electrice de apă pentru
piscine, pompe electrice de grădină, pompe
electrice pentru iazuri, pompe electrice pentru
piscine, pompe electrice submersibile, pompe
folosite în industria alimentară (mașini), pompe
hidraulice, pompe hidraulice cu servocontrol,
pompe pentru aerosoli, pompe pentru beton,
pompe pentru extracția de gaze (mașini),
pompe pentru extragerea de lichide (mașini),
pompe pentru extragerea de vapori (mașini),
pompe pentru fluide, pompe pentru instalația
de răcire a motoarelor, pompe pentru instalații
de încălzire, pompe pentru instalațiile de
recuperare a agentului frigorific, pompe pentru
mori de vânt, pompe pentru motoare de vehicule
terestre, pompe pentru nămol, pompe pentru
temperaturi înalte, pompe pneumatice, pompe
pneumatice de gresare, pompe pneumatice
pentru alimentarea cu gaze lichefiate, pompe
reprezentând componente ale mașinilor de
spălat, pompe robotizate cu aer comprimat,
pompe rotative, pompe rotative cu lobi,
pompe rotative cu roți dințate, pompe rotative
volumetrice, pompe submersibile, rotoare pentru
pompe centrifuge, segmenți de piston pentru
pompe termice, supape (componente ale
pompelor), supape pentru pompe, mașini și
dispozitive electrice pentru polizare, ciocane
mecanice, prese de vin, mașini de pulverizat
vopseaua, demaroare pentru motoare, pompă
de apă, motopompă de apă, motoburghiu
pe benzină, accesorii pentru motoburghie,
compresor, mașini de ascuțit, aparat de sudură
acționat cu gaz, mașini electrice de sudură,
mașini de făcut cârnați, lopeți mecanice,
mașini de îndoit, mașini de zdorbit, mașini
de tăiere, mașini de ondulare, mașini de
plivit, mașini de tuns iarbă, mășini unelte,
mașini cu roți, scule (componente de mașini),
cricuri, turbocompresoare, mașini de debavurat,
transmisii pentru mașini, lanțuri de transmisie,
altele decât cele pentru vehiculele terestre, lopeti
mecanice, mașini de calibrare, roboți (mașini),
mașini de nituire, prese (mașini de uz industrial),
mașini de rabotare, mașini pentru asamblarea
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software de securitate, software pentru predare,
software de autentificare, software cad-cam,
software pentru logistică, software pentru
domotica, software pentru plăți, pachete de
software, software pentru cartografiere, software
pentru conferințe, software pentru servere,
software de sistem, software pentru criptografie,
software pentru inventariere, software pentru
birouri, software de optimizare, software pentru
testare, software de contabilitate, software
pentru intranet, software pentru topografie,
software pentru planificare, software pentru
prezentare, software de editare, software pentru
extranet, software pentru întreprinderi, software
pentru reportare, software pentru animație,
software de navigație, software de rețea,
software de referință, software de realitate
virtuală, software pentru comprimarea datelor,
microprocesoare programabile prin software,
software pentru gestiunea documentelor,
software de reprezentare tabelară, software
pentru verificarea creditelor, software
pentru recuperarea creanțelor, cartușe
(software) pentru calculatoare, software
pentru tehnoredactare computerizată, software
de calculator (programe), software de
gestiune financiară, grafică digitală (software
descărcabil), software pentru telefoane mobile,
pachete de software integrat, software de
operare încorporat, software de calculator
descărcabil, software pentru recunoasterea
fetelor, software pentru analiză facială, software
pentru realitate augmentată, software pentru
recunoasterea vocala, software informatic utilitar
descărcabil, software de mesagerie instantanee,
software pentru tehnologia afacerilor, software
pentru control parental, software pentru
gestionare locală, software de divertisment
interactiv, software pentru cursuri virtuale,
software de comunicații unificate, software
pentru inginerie electrică, software de întreținere
predictivă, software pentru inginerie civilă,
software pentru inginerie mecanică, software
de calculator înregistrat, software antivirus
pentru calculatoare, software pentru cloud
computing, software pentru telefoane inteligente,
software pentru plăți electronice, software pentru
recunoasterea caracterelor, software pentru
redirecționarea mesajelor, software pentru
asistent virtual, software pentru servere virtuale,
software pentru automatizare industrială,
software pentru detectarea incendiilor, software
pentru servere media, software pentru
servere proxy, software pentru afișare video,
software pentru controlul mișcării, software
pentru contracte inteligente, software pentru
administrarea prezentării, software interactiv

pentru afaceri, software descărcabil pentru
jocuri, aplicații software pentru roboți, software
pentru conferințe video, software pentru
ingineria produselor, software pentru editare
audio, software pentru simularea aplicațiilor,
software pentru e-mail, software pentru învățare
automată, software de blog-uri, software pentru
server web, aplicații software pentru web
descărcabile, software pentru automatizarea
documentelor, software pentru artă grafică,
software pentru controlarea mediului, software
de inteligență artificială, software de animație
3d, software pentru simulare (formare), software
pentru gestionarea macrodatelor, software
pentru plugin-uri, software pentru monitorizarea
sănătății, software pentru monitorizarea
mediului, pachete de software de calculator,
software pentru telefonie prin calculator,
software de calculator pentru codificare,
software de calculator pentru ingineria de
software asistată de calculator, software pentru
organizarea adunărilor generale, software
de grafică pe calculator, software pentru
gestionarea proceselor industriale, software
pentru cititoare de carduri, platforme de software
de calculator, software pentru mesagerie on-
line, software pentru compunerea de muzică,
software pentru comunicarea de date, software
de prelucrare a datelor, software pentru
motoare de căutare, programe de calculatoare
(software descărcabil), software de aplicații
de calculator, software pentru economizor de
ecran, software de recunoaștere a gesturilor,
aplicații software de calculator, descărcabile,
software de calculator pentru publicitate,
software pentru table interactive whiteboard,
software pentru diagnoză și depanare,
software informatic de uz comercial, software
pentru acces la internet, software pentru
monitorizarea sistemelor informatice, software
pentru prelucrarea tranzacțiilor comerciale,
software de analiză a discursului, software
descărcabil pentru poșta electronică, software
de mesagerie instantanee descărcabil, software
de sincronizare de fișiere, software pentru
mijloace de comunicare, software pentru
flux de lucru, software pentru master în
educație, software utilizat in domeniul muzical,
software de protejare a confidențialității, software
de diagnoză la distanță, software pentru
comunități de utilizatori, aplicații software
pentru telefoane mobile, descărcabile, software
care permite recuperarea datelor, software de
calculator pentru televiziune, software pentru
gestionarea dispozitivelor mobile, software
de administrare de afaceri, software pentru
dezvoltare de aplicații, software de calculator



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 06/2022

310

pentru divertisment, software descărcabil de
pe internet, software pentru servere pentru
imprimante, software pentru servere de aplicații,
software pentru servere de fișiere, software
pentru administrarea de clădiri, software pentru
dezvoltare de produse, software pentru servere
de comunicații, software pentru servere de
cloud, software pentru stocare digitală distribuită,
aplicații software pentru controlul iluminării,
descărcabile, software pentru gestionarea
performanței economice, platforme pentru
controlul reviziei (software), software de
asistență în producție, software pentru extragere
de date, software pentru simulare de vehicule,
software pentru gestionarea riscului operațional,
software pentru medii de dezvoltare, software
pentru repararea erorilor informatice, software
de management de conținut, software de
gestiune a datelor, software de suport
pentru sisteme, software pentru previziuni
de piață, software pe partea de server,
software de comandă pentru mașini, software
pentru streaming de multimedia, software
pentru recuperarea de informații, software
pentru detectarea de riscuri, software de
control de conținut, software pentru acces la
conținut, software pentru fiabilitatea hardware-
ului, software pentru dezvoltare de jocuri,
software pentru tablouri de bord, software pentru
gestionarea de imagini, platforme software
de management colaborativ, software pentru
comerț cu amănuntul, software pentru sisteme
de rezervare, software pentru crearea de
diagrame, software pentru testarea hardware-
ului, software pentru jocuri video pe calculator,
software de interfață grafică pentru utilizator,
software pentru integrarea segmentelor de
control, software pentru asigurarea securității
poștei electronice, software pentru operare
lan (rețea locală), software pentru jocuri de
realitate virtuală, software pentru recunoașterea
optică a caracterelor, software de divertisment
interactiv pentru calculatoare, software pentru
automatizarea arhivării de date, software
de calculator pentru automatizarea fabricilor,
software de calculator pentru estimarea
costurilor, software de calculatoare pentru
comerț electronic, software pentru controlul
imprimantelor de calculator, cartușe pentru
jocuri de calculator (software), software
pentru upi (interfață universală periferică),
software educațional de calculator pentru copii,
software de calculator pentru administrarea
rețelelor, software de calculator pentru
controlul timpului, software de calculator
pentru programarea faxurilor, software pentru
comandarea terminalelor cu autoservire,

software pentru prelucrarea de imagini digitale,
software utilizat la prelucrarea plachetelor
semiconductoare, software și platforme digitale
de telefonie, aplicații software pentru dispozitive
fără fir descărcabile, software pentru firewall-
uri pentru calculatoare, software multimedia
înregistrat pe cd-rom, software pentru jocuri de
calculator, descărcabil, software de securitate
descărcabil pentru calculatoare, software pentru
sisteme de navigație gps, software pentru
analiza datelor de afaceri, firmware și
software pentru țigări electronice, software
pentru securitatea rețelelor și dispozitivelor,
software pentru întocmire de declarații
fiscale, software și aplicații pentru dispozitive
mobile, software înregistrat pentru jocuri pe
calculator, software pentru jocuri video de
calculator, software-uri descărcabile pentru
cloud computing, descărcabilă, software de
calculator pentru controlul amplificatoarelor,
seturi pentru dezvoltare de software (sdk),
software de aplicații informatice pentru televizor,
software pentru dispozitive electronice digitale
portabile, aplicații software descărcabile pentru
telefoane inteligente, software pentru efectuarea
de tranzacții online, software de calculator
pentru controlul iluminatului, software pentru
gestionarea unui magazin online, software de
aplicații pentru dispozitive mobile, software
pentru documentarea și analiza incendiilor,
aplicații software de tipul business intelligence
descărcabile, software pentru optimizarea
motoarelor de căutare, software pentru
tomografie cu raze x, software de învățare
automată pentru finanțe, software de inteligență
artificială pentru vehicule, software de învățare
automată pentru supraveghere, software pentru
utilități, securitate și criptografie, software de
realitate augmentată pentru simulări, software
de realitate augmentată pentru învățământ,
software pentru aplicații web și servere, software
de realitate virtuală pentru învățământ, software
de cinema de realitate virtuală, software de
învățare automată pentru analize, software de
inteligență artificială pentru analiză, software
pentru procese de fabricație inteligente, software
de inteligență artificială pentru supraveghere,
software de învățare automată pentru publicitate,
software pentru servere de poștă electronică,
software de realitate virtuală pentru simulări,
software pentru realitate virtuală și augmentată,
software pentru administrarea conținutului web
(wcm), software pentru jocuri de calculator,
înregistrat, software interactiv pentru baze
de date, software pentru jocuri cu realitate
augmentată, software de recunoaștere optică
a semnelor, software pentru furnizori de
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soluții digitale, software pentru generarea
de imagini virtuale, software de realitate
virtuală pentru telecomunicații, software pentru
automatizarea proceselor robotice (rpa), suite de
programe de birou (software), software pentru
dezvoltarea mijloacelor de comunicare, software
de recunoaștere inteligentă a caracterelor,
software de suport pentru luarea deciziilor,
software pentru speculații intrazilnice (day
trading), software pentru simulare (servicii
de divertisment), software pentru planificarea
resurselor întreprinderii (erp), software pentru
gestionarea lanțului de aprovizionare, software
pentru grafică 3d pe calculator, software de
operare usb (magistrală serială universală),
software de calculator pentru gestionarea
tranzacțiilor financiare, software folosite pentru
dozimetrie în domeniul radioterapiei, dispozitive
de control industriale care includ software,
software de calculator pentru căutarea de
date, software pentru sisteme de operare
pe calculator, software de calculator legat
de istoricul financiar, software de calculator
pentru seturi de caractere, software de
calculator descărcat de pe internet, software
de calculatoare destinat estimării resurselor
necesare, jocuri video programate incluse
pe cartușe (software), instrumente pentru
dezvoltarea de software de calculator, software
de calculator pentru comunicarea între
microcalculatoare, software pentru serverul de
acces la rețea, software pentru livrare de
conținut fără fir, software pentru prelucrarea
de fișiere muzicale digitale, software informatic
pentru crearea de firewall-uri, software de
jocuri electronice pentru telefoane mobile,
software de dezvoltare a unui site web,
software pentru sisteme de navigație prin satelit,
software interactiv multimedia pentru a juca
jocuri, software de calculator descărcabil pentru
gestionarea datelor, software de calculator
descărcabil pentru gestionarea informațiilor,
software de navigare pe rețele informatice
globale, software pentru fabricare asistată de
calculator (cam), software de monitorizare
de rețele tip cloud, software de proiectare
asistată de calculator (cad), aplicație software
pentru servicii de cloud computing, software
de calculator pentru acționarea de vehicule,
software informatic pentru prelucrarea datelor
de localizare, software de înregistrare a
datelor despre antrenamente, software de
realitate virtuală pentru învățarea medicinei,
software pentru punerea la comun de fișiere,
software pentru sincronizare de baze de date,
software de calculator pentru înregistrare de
sunete, software de modelare și simulare

a incendiilor, software pentru televiziune cu
circuit închis (cctv), software pentru servere de
baze de date, software de marketing pentru
motoare de căutare, software pentru sisteme
de informații geografice (gis), software pentru
rețea fără fir tip mesh, portaluri inteligente
pentru stocare definită prin software, software
pentru supravegherea de articole electronice
(eas), software de învățare automată pentru
domeniul sănătății, software de inteligență
artificială pentru domeniul sănătății, software
pentru inteligență artificială și învățare automată,
software de comunicare, rețelizare și rețele
sociale, software cms (sistem de gestionare a
conținutului), software pentru inginerie asistată
de calculator (cae), software pentru gestionarea
proceselor de afaceri (bpm), software pentru
sisteme informatice de management (mis),
software pentru managementul relațiilor cu
clienții (crm), software de calculator pentru
afișarea mediilor digitale, software de calculator
descărcabil pentru tehnologie blockchain,
software de calculator pentru asistarea
proiectării echipamentelor sportive, programe
pentru jocuri de calculator (software de
calculator), software de calculator pentru
analizarea informațiilor de piață, software
de procesare a datelor pentru reprezentări
grafice, software de operare pe calculator
pentru mainframe-uri, software de operare
pentru wan (rețea zonă extinsă), software
de calculator care permite jucarea de jocuri,
software de procesare a datelor pentru
procesarea textelor, software de calculator
pentru controlul accesului la calculatoare,
software de calculator pentru crearea de modele
financiare, software de simulare pentru utilizare
cu calculatoarele digitale, software de calculator
pentru prelucrarea datelor de comunicare,
software de calculator folosit în domeniul
publicării electronice, software de calculator
pentru gestionarea foilor de calcul, software
de imagistică prin satelit pentru interpretarea
fotografiilor, software pentru controlul funcționării
dispozitivelor audio și video, cartele codificate
pentru accesarea software-ului de calculator,
software informatic pentru comunicații în rețele
fără fir, software de jocuri electronice pentru
dispozitive fără fir, software informatic pentru
administrarea rețelelor de calculatoare locale,
software de divertisment interactiv, descărcabil,
pentru jocuri video, software informatic pentru
sisteme de poziționare globală (gps), software
bios (sistem de bază de intrare/ieșire),
software de comunicare pentru conectarea
rețelelor informatice mondiale, software pentru
prelucrarea imaginilor, materialelor grafice și
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textelor, software de calculator descărcabil
pentru transmiterea de informații, software
pentru realitate augmentată destinat creării de
hărți, software de calculator pentru prelucrarea
de imagini digitale, software care permite
funizarea de informații prin internet, middleware
pentru administrarea funcțiilor software pe
dispozitive electronice, software de calculator
în legătură cu domeniul medical, software de
calculator care permite schimb de informații,
software de calculator pentru diseminarea
datelor de localizare, software de prelucrare de
imagini pentru camere auto, software pentru
sisteme electronice de asistență la condus,
software pentru evaluarea comportamentului
clienților în magazine online, software de
calculator pentru curățarea și optimizarea
sistemelor, software chatbot de calculator pentru
simularea de conversații, software de inteligență
artificială pentru mașini fără șofer, software
de comerț electronic și de plăți electronice,
software pentru mijloace de comunicare și
pentru publicare, software pentru operarea și
gestionarea componentelor circuitelor integrate,
software pentru contabilizarea gazelor cu efect
de seră, software pentru detectarea automată
a proceselor economice (abpd), software
educaţional care conține instrucțiuni pentru
jucarea jocurilor, platforme software înregistrate
sau descărcabile, care permit utilizatorilor
să strângă bani, platforme de software de
calculator înregistrat sau descărcabil, aplicații
software descărcabile destinate utilizării cu
imprimante tridimensionale, software pentru
gestionarea ciclului de viață al produselor,
platforme de software de calculator pentru rețele
sociale înregistrate sau descărcabile, software
de recunoaștere optică a codurilor de bare,
software de calculatoare pentru comunicarea cu
utilizatorii calculatoarelor portabile, software de
calculator pentru citirea la distanță a contoarelor,
software interactiv de divertisment pentru
folosirea cu calculatoare personale, software de
calculator adaptat pentru utilizarea în operarea
calculatoarelor, pachete de software integrat
pentru utilizare la automatizarea laboratoarelor,
suporturi de date pentru calculatoare, care conțin
software înregistrat, software de calculator
pentru interpretarea amprentelor digitale sau
palmare, software pentru facilitarea tranzacțiilor
securizate cu cărți de credit, software de
calculator pentru scanarea imaginilor și a
documentelor, software care permite transmisia
de fotografii către telefoane mobile, software
pentru editarea de imagini, sunete și materiale
video, software de întreținere și operare a unui
sistem informatic, software pentru crearea și

editarea de muzică și sunete, aplicație software
pentru servicii de rețele sociale prin internet
descărcabile, software de jocuri electronice
pentru dispozitive electronice de mână, software
de divertisment interactiv, descărcabil, pentru
jocuri pe calculator, software informatic pentru
convertirea documentelor imagini în formate
electronice, software de comunicare pentru
conectarea utilizatorilor de rețele informatice,
software pentru realitate augmentată destinat
utilizării pe dispozitive mobile, software pentru
jocuri de calculator utilizat jocuri interactive
online, software de calculator pentru compilarea
de date de localizare, software de calculator
pentru colectarea de date de localizare, software
de calculator pentru transmisia de date de
localizare, software pentru servicii de posta
electronica si mesagerie electronica, software
de calculator înregistrat pentru conducere
auto în siguranță, software pentru comanda
aparatelor și instrumentelor pentru iluminat
scenic, software pentru sisteme de detectare
a accesului neautorizat (ids), software de
marketing pentru motoare de căutare pentru
terți, software pentru optimizarea costului pe
clic (pay per click), software pentru jocuri de
calculator folosit pe aparate mobile, software
descărcabil pentru jocuri electronice pentru
dispozitive fără fir, software de calculator pentru
utilizare la proiectarea circuitelor integrate,
software de sistem de gestionare a fluxului
de lucru, platforme de editare colaborativă
în timp real (rtce) (software), software
pentru gestionarea conținutului la nivel de
întreprindere (ecm), software de calculator
pentrumonitorizarea de la distanță a contoarelor,
software pentru controlul și îmbunătățirea calității
sunetului la echipamentele audio, software
de calculator pentru autorizarea accesului
la baze de date, programe de jocuri pe
calculator descărcate de pe internet (software),
calculatoare personale care includ software
privind informații legate de dietă, software pentru
comerț prin intermediul unei rețele globale
de comunicații, software de calculator pentru
crearea de site-uri web dinamice, software
de calculator pentru optimizarea resurselor
audiovizuale ale aplicațiilor multimedia, cutii
adaptate pentru stocarea de discuri de software
de calculator, software pentru organizarea și
vizualizarea de imagini digitale și fotografii,
software de calculator pentru contabilitate inter-
rețea în domeniul telecomunicațiilor, software
de calculator descărcabil pentru monitorizare
la distanță și analiză, software pentru
gestionarea operațională a cardurilor magnetice
și electronice portabile, software de calculator
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pentru detectarea pericolelor pentru rețelele de
calculatoare, software care permite furnizarea
de informații prin rețele de comunicare, software
pentru administrarea de jocuri și jocuri de
noroc online, software pentru care permite
furnizarea de medii electronice prin internet,
software pentru integrarea de publicitate online
pe site-uri web, software pentru închirierea de
spațiu publicitar pe site-uri web, software de
calculator care permite căutarea ți recuperarea
de date, software de sistem și de suport de
sistem și firmware, software pentru planificarea,
integrarea și optimizarea aplicațiilor pentru orașe
inteligente, software de calculator descărcabil de
pe rețele globale de calculatoare, software de
calculator pentru comunicarea între calculatoare
printr-o rețea locală, software de calculator
pentru creare de seturi de caractere și
fonturi, software de calculator pentru integrarea
aplicațiilor și a bazelor de date, software
de calculator pentru controlul și gestionarea
accesului la aplicațiile serverului, hardware de
calculator folosit la ingineria de software asistată
de calculator, software pentru protecția datelor
cu caracter personal și a vieții private, software
de calculator pentru testarea vulnerabilității
calculatoarelor și rețelelor de calculatoare,
software pentru aplicații de calculator cu jocuri și
jocuri de noroc, software care permite furnizarea
de medii electronice prin rețele de comunicare,
software de calculator interactiv care furnizează
informații de navigație și călătorie, software
pentru crearea de materiale publicitare online
pe site-uri web, software pentru procesarea
plăților electronice către și de la alte persoane,
software de conversie a limbajului natural
în comenzi executabile de mașini, software
de calculator descărcabil pentru a fi utilizat
ca portmoneu electronic, software descărcabil
pentru accesul și comanda la distanță a
unui calculator, software pentru prelucrarea
datelor și imaginilor pentru realizarea de
modele tridimensionale, software de calculator
pentru sisteme biometrice de identificare și
autentificare a persoanelor, software de aplicații
pentru calculatoare personale pentru sistemele
de control al documentelor, plăci de circuite
suplimentare pentru conectarea calculatoarelor
la software-ul de rețea, programe de jocuri pe
calculator pentru simularea tranzacțiilor de valori
mobiliare (software), software de calculator care
poate fi descărcat prin intermediul rețelelor
informatice globale, software pentru jocuri pe
calculator destinate utilizării pe telefoanele
mobile și celulare, software pentru jocuri pe
calculator, descărcabil dintr-o rețea globală
de calculatoare, software informatic destinat

utilizării în crearea și elaborarea de site-uri
web, software pentru căutarea și recuperarea de
informații printr-o rețea de calculatoare, software
de calculator pentru comanda de la distanță a
aparatelor de securitate, software de calculator
pentru monitorizarea utilizării calculatoarelor și
internetului de către copii, software de calculator
menit sa faciliteze servicii de teleconferinta,
videoconferinta si videotelefon, software de
control pentru iluminat destinat utilizării în
locații comerciale și industriale, software pentru
aplicații de calculator destinat utilizării cu
dispozitive de calculator portabile, software
de aplicații de calculator destinat utilizării
la implementarea internetului lucrurilor (iot),
software pentru administrarea de date și fișiere și
pentru baze de date, software pentru prelucrarea
de imagini, grafice, conținut audio, conținut
video și text, software de monitorizare, analiză,
control și derulare de operațiuni din lumea
fizică, software de aplicații pentru calculatoare
personale pentru gestionarea sistemelor de
control al documentelor, software pentru
controlul sistemelor de mediu, de acces și de
securitate pentru clădiri, software de comunicare
pe calculator care permite clienților să acceseze
informații referitoare la conturi bancare și să
efectueze tranzacții bancare, drivere software
pentru dispozitive electronice care permit
hardware-ului de calculator și dispozitivelor
electronice să comunice unele cu altele,
software pentru îmbunătățirea posibilităților
audiovizuale ale aplicațiilor multimedia, și
anume integrarea de text, sunet, grafici,
imagini fixe și animate, software pentru
comerțul electronic care permite utilizatorilor
să execute tranzacții comerciale electronice
prin intermediul unei rețele informatice globale,
software pentru realitate augmentată destinat
utilizării pe dispozitive mobile pentru integrarea
datelor electronice cu medii din lumea
reală, software pentru integrarea inteligenței
artificiale și învățării automate în tehnologia
de lucru cu volume mari de date, software
descărcabil pentru jocuri de calculator într-o
rețea informatică mondială și de pe dispozitive
fără fir, aplicatii mobile descărcabile, procesoare
pentru aplicații, aplicații mobile educative,
descărcabile, aplicații educative pentru tablete,
descărcabile, aplicații de calculator educative,
descă rcabile, aplicații software descarcabile
pentru roboți, descărcabile, aplicații software
pentru web, descărcabile, aplicații pentru circuite
specifice integrate, descărcabile, aplicații pentru
fluxul de lucru, descărcabile, aplicații pentru
recuperarea de informații, descărcabile, aplicații
software pentru dispozitive fără fir, descărcabile,
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aplicații software descărcabile pentru telefoane
inteligente, descărcabile, aplicații software
de tipul business intelligence, descărcabile,
aplicații de birou și de întreprindere,
descărcabile, aplicații mobile descărcabile
pentru gestionarea de date, aplicații mobile
descărcabile pentru transmiterea de date,
aplicații mobile descărcabile pentru transmiterea
de informații, aplicații mobile descărcabile pentru
gestionarea de informații, aplicații descărcabile
destinate utilizării cu dispozitive mobile, software
de aplicații de calculator pentru transmisia
continuă de conținut media audiovizual pe
internet, software descărcabil sub formă de
aplicații mobile pentru restaurante virtuale pentru
livrare și comenzi, software de calculator pentru
aplicații mobile care permit interacțiunea și
interfața dintre vehicule și dispozitive mobile,
modele de design grafic descărcabile
folii de protecție pentru tablete, folii de protecție
adaptate pentru telefoane inteligente, folii de
protecție adaptate pentru lentilele telefoanelor
inteligente, folii de protecție adaptate pentru
ecrane de calculatoare, folii de protecție cu
cristale lichide pentru telefoane inteligente,
încărcătoare pentru telefoane inteligente, fete
pentru telefoane celulare, carcase pentru
telefoane mobile, încărcătoare de baterii pentru
telefoane, telefoane mobile folosite în vehicule,
dispozitive mâini libere pentru telefoane, cutii
adaptate pentru telefoane mobile, suporturi
adaptate pentru telefoane mobile, telefoane
alimentate cu energie solară, huse pentru
telefoane (special adaptate), dopuri antipraf
pentru telefoane celulare, huse din pânză
sau material textil pentru telefoane mobile,
protecții de ecran, din sticlă călită, pentru
telefoane inteligente, brățări inteligente care
transmit date către telefoane inteligente, protecții
de ecran sub formă de folii pentru telefoane
mobile, încărcătoare de baterii de telefoane
mobile destinate utilizării în vehicule, aparate
de telecomunicații destinate utilizării cu rețele
de telefoane mobile, tocuri pentru telefoane
mobile din piele sau din imitații de piele,
tastaturi pentru telefoane inteligente, prize de
extensie pentru telefoane, baterii auxiliare pentru
telefoane mobile, huse din piele pentru telefoane
inteligente, huse pentru telefoane inteligente,
carcase pentru telefoane inteligente, afișaje
pentru telefoane mobile, afișaje pentru telefoane
inteligente, difuzoare pentru telefoane mobile,
programe pentru telefoane inteligente, suporturi
pentru telefoane mobile.
11. Instalații sanitare și de baie și accesorii
pentru instalații, instalații sanitare, pisoare
(obiecte sanitare), vane (instalații sanitare),

instalații sanitare electrice, robinete pentru
instalații sanitare, instalații sanitare pentru
closete, instalații sanitare de baie, articole
sanitare realizate din porțelan, pisoare
(componente ale instalațiilor sanitare), valve
(accesorii pentru instalații sanitare), articole
sanitare realizate din piatră, obiecte sanitare
din oțel inoxidabil, armături de scurgeri
sanitare pentru bideuri, chiuvete (spălătoare),
componente ale instalațiilor sanitare, armături de
scurgeri sanitare pentru băi, țevi de scurgere
pentru instalații sanitare, accesorii de scurgere
pentru articole sanitare, capace sanitare pentru
vasul de toaletă, armături de scurgeri sanitare
pentru dușuri, accesorii pentru instalații sanitare
de apă, chiuvete de baie (componente de
instalații sanitare), capace pentru scaune (părți
de instalații sanitare), instalații de baie folosite în
scopuri sanitare, robinete de apă sub formă de
părți de instalații sanitare, ventile de amestec sub
formă de componente ale instalațiilor sanitare,
căzi de duș, căzi pentru duș, căzi de baie,
căzi cu duș, căzi cu hidromasaj, căzi pentru
băi de șezut, căzi folosite de către persoanele
cu handicap fizic, cabine de duș, uși pentru
cabine de duș, paravane pentru cabine de
duș, cabine de duș din sticlă, uși pentru
cabine de duș cu cadru metalic, robinete de
combinare (robinete), robinete, vane (robinete),
robinete automate, robinete pentru baie, robinete
de duș, robinete de apă, robinete pentru
lavoare, robinete pentru bideuri, ventile de
amestec (robinete), robinete pentru alimentare
cu apă, robinete pentru reglarea fluxului de
apă, ventile de amestec (robinete) pentru
chiuvete, robinete de mixare pentru reglarea
manuală a temperaturii apei, robinete de duș cu
închidere automată și cu comandă electronică,
rezervoare w.c., rezervoare pentru toaletă,
rezervoare pentru closet, uși pentru duș cu
rame nemetalice.sisteme de aspersoare pentru
irigare, sisteme de aspersoare pentru irigarea
peluzelor, fântâni arteziene, sisteme de irigare și
stropire cu apă, aparate de filtrare a apei, aparate
de filtrare pentru instalațiile de alimentare cu apă,
aparate de filtrare a apei potabile, filtre pentru
aparate de filtrare a apei, aparate pentru filtrarea
apei (altele decât mașini), aparate pentru filtrarea
apei, de uz domestic .aparate pentru filtrarea
apei, de uz industrial, elemente de filtrare
pentru preaplinul rezervoarelor de alimentare
cu apă, unități de filtrare cu membrană pentru
aparate de tratare a apei, elemente de filtrare
pentru ventilele de aerisire ale rezervoarelor de
alimentare cu apă, picurător pentru robinete de
apă, filtre pentru dispozitive de alimentare cu
apă, dispozitive de pulverizare care constituie



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 06/2022

315

componente ale instalațiilor de alimentare cu
apă, dispozitive de purjare de aer folosite
împreună cu instalațiile de alimentare cu apă,
dispozitive de purjare de aeru folosite împreună
cu instalațiile de distribuire a apei, dispozitive
de pulverizare a apei (automate), dispozitive de
pulverizare (instalații automate) pentru irigații,
instalații de filtrare a apei, aspersoare de grădină
(automate), sisteme de aspersoare pentru
irigare, aspersoare automate pentru sistemele
de irigații agricole, aspersoare automate pentru
sistemele de irigații în horticulture mașini de
irigare prin aspersiune folosite în agricultură,
mașini de irigare prin aspersiune folosite în
horticultura, instalații (automate) de irigare
prin aspersiune folosite în agricultură, instalații
(automate) de irigare prin aspersiune folosite
în horticultura, aspersoare (instalații automate)
pentru irigarea florilor și a plantelor instrumente
(automate) de irigare prin aspersiune, cu
excepția mașinilor, mașini de irigare prin
aspersiune pentru terenurile de golf, instalații
(automate) de irigare prin aspersiune pentru
terenurile de golf, aspersoare (automate) pentru
instalații de suprafață, aspersoare (automate)
pentru instalații subterane, valve pentru reglarea
apei (accesorii de reglaj), instalații agricole
pentru irigare, instalații automate de irigare, duze
de pulverizare pentru irigare, aparate de irigare
pentru fertilizare, instalații automate de irigare
pentru plante, instalații automate de irigare
pentru grădină, aparate de irigare de uz horticol,
instalații de pulverizare pentru irigarea automată
a terenurilor, membrane pentru filtrarea apei,
unități de filtrare a apei, filtre grosiere pentru
filtrarea apei, mânere de robinete, robinete
pentru țevi, pulverizatoare pentru robinete,
robinete pentru conducte, robinete cu două
rozete, robinete pentru montarea conductelor,
robinete (accesorii pentru instalații), robinete
de apă controlate electric, robinete pentru
controlarea fluxului de apă, supape cu flotor
(robinete cu plutitor), robinete de închidere
pentru reglarea debitului apei, robinete cu funcție
de economisire a apei, robinete de apă sub
formă de părți de instalații de alimentare cu apă.
arzătoare cu acetilenă, generatoare de
acetilenă, torţe cu acetilenă, aparate de
odorizare a aerului, aparate de răcire a aerului,
preîncălzitoare de aer, uscătoare cu aer, instalaţii
de filtrare a aerului, aparate de aer condiţionat
pentru vehicule, supape de aer pentru instalaţiile
de încălzire cu abur, aparate şi maşini de
purificare a aerului, sterilizatoare de aer, friteuze
cu aer, instalaţii de aer condiţionat, aparate de
aer condiţionat, arzătoare de alcool, dispozitive
anti-reflexie pentru vehicule (corpuri de iluminat)/

dispozitive contra orbirii pentru vehicule (corpuri
de iluminat), duze anti-stropire pentru robinete,
aparate de filtrare pentru acvarii, încălzitoare
pentru acvarii, lumini pentru acvarii, lămpi
cu arc, instalaţii pentru transportul cenuşei,
automate, autoclave, electrice, pentru gătit/
oale sub presiune, electrice, cuptoare pentru
brutărie, grătare, căzi de baie pentru băi de
şezut, fitinguri pentru baie, instalaţii pentru
baie/instalaţii sanitare pentru baie, încălzitoare
pentru pat, aparate pentru răcirea băuturilor,
lumini pentru biciclete, bideuri, pături, electrice,
nu cele pentru scopuri medicale, ţevi de
cazan (tuburi) pentru instalaţiile de încălzire,
cazane, altele decât componentele maşinilor,
aparate de sterilizare a cărţilor, suporturi pentru
arzătoarele de gaz, aparate de prăjit pâinea/
prăjitoare de pâine, maşini de făcut pâine,
maşini de copt pâine, arzătoare pentru lămpi,
arzătoare, felinare cu lumânări, carbon pentru
lămpile cu arc, covoare încălzite electric, corpuri
de iluminat pentru plafoane, radiatoare de
încălzire centralizată, candelabre, canale de
fum pentru coşuri, suflante pentru coşurile
de fum, lampioane chinezeşti, fântâni de
ciocolată, electrice, aparate de cromatografie
pentru scopuri industriale, camere sterile
(instalaţii sanitare), articole de îmbrăcăminte
încălzite electric, prăjitoare de cafea, filtre de
cafea, electrice, maşini de cafea, electrice,
bobine (componente ale instalaţiilor de distilare,
încălzire sau răcire), ustensile pentru gătit,
electrice, aragazuri/maşini de gătit, aparate
şi instalaţii de gătit, inele pentru gătit, plite
electrice, cutii de răcire, electrice/răcitoare,
electrice, răcitoare pentru cuptoare/cuve de
răcire pentru cuptoare, instalaţii de răcire
pentru apă, instalaţii de răcire pentru lichide,
maşini şi instalaţii de răcire, instalaţii şi
echipamente de răcire, instalaţii de răcire
pentru tutun, lămpi cu lumină rece, vane
(încălzire), friteuze, electrice, dispozitive de
dezgheţare pentru vehicule, aparate pentru
deshidratarea deşeurilor alimentare, cuptoare
dentare, aparate de dezodorizare, nu cele pentru
uz personal, instalaţii de desalinizare, aparate
de desicare, lumini direcţionale pentru biciclete,
frigidere, aparate de răcire și congelatoare
pentru depozitare în scopuri medicale, lămpi
terapeutice, nu pentru scopuri medicale, sistem
de cultură hidroponică, recipienți termici electrici,
aparate pentru deshidratat alimente, electrice,
aparate de încălzit mâinile cu alimentare la usb,
încălzitoare de căni cu alimentare la usb, aparate
pentru gătit cușcuș, electrice, lămpi standard/
lămpi de podea, vase pentru tajine, electrice/
vase pentru tajine, electrice, proiectoare de
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lumină, mașini de ceață, aparate si instalatii
de încălzire prin pardoseală, umidificatoare,
mașini electrice de făcut lapte de soia, capsule
de cafea, goale, pentru aparate electrice
de cafea, distribuitoare electrice de băuturi,
tuburi de descărcare, pentru iluminat, electrice,
dozatoare de substanţe dezinfectante pentru
toalete, aparate de dezinfectare, aparate de
dezinfectare pentru scopuri medicale, coloane
de distilare, aparate de distilare, lanterne
pentru scufundare, emiţătoare pentru irigaţii cu
picurare (fitinguri pentru irigaţii), aparate de
uscare, aparate de uscare pentru nutreţ şi
furaj/aparate de uscare pentru furaj, aparate
şi instalaţii de uscare, evaporatoare, vase
de expansiune pentru instalaţiile de încălzire
centralizată, hote de extracţie pentru bucătării,
fiare de călcat cu abur pentru ţesături,
instalaţii cu beculeţe pentru decoraţiuni festive/
ghirlande luminoase pentru decoraţiuni festive,
ventilatoare (aer condiţionat), ventilatoare
(componente ale instalaţiilor de aer condiţionat),
ventilatoare electrice pentru uz personal, aparate
de alimentare pentru cazanele de încălzire,
filamente pentru lămpile electrice, filtre pentru
aerul condiţionat, filtre pentru apa potabilă,
şeminee, domestice, fitinguri, formate, pentru
cuptoare/fitinguri formate pentru cuptoare, torţe,
coşuri de faclă pentru utilizare în industria
petrolieră, drumuri de fum pentru cazanele de
încălzire ale instalaţiilor cu gaz), instalaţii de
tras apa, aparate de gătit la aburi, electrice,
saci pentru picioare, încălziţi electric, încălzitoare
pentru picioare, electrice sau neelectrice, forje,
portabile, fântâni, congelatoare, brichete pentru
aprinderea gazului, aparate pentru prăjirea
fructelor, aparate de fumigatie, nu cele pentru
scopuri medicale, grătare de cuptor, cenuşare
pentru cuptoare/cutii de cenuşă pentru cuptoare,
cuptoare, altele decât cele utilizate în laborator,
brichete cu gaz, aparate de epurare a gazelor,
epuratoare de gaz (componente ale instalaţiilor
cu gaz)/epuratoare (componente), arzătoare pe
gaz, boilere cu gaz, lămpi cu gaz, condensatoare
de gaz, altele decât componentele maşinilor,
arzătoare germicide, lămpi germicide pentru
purificarea aerului, aparate pentru încălzirea
lipiciului, uscătoare de păr, aparate de uscare
a mâinilor pentru băi, lanterne pentru cap/
lămpi portabile cu fixare pe cap, faruri pentru
automobile, cămine, acumulatoare de căldură,
regeneratoare de căldură, schimbătoare de
căldură, altele decât componentele maşinilor,
pompe de căldură, pistoale cu aer cald,
încălzitoare pentru vitrine, încălzitoare pentru
băi, încălzitoare pentru vehicule, încălzitoare
pentru fiare, încălzitoare, electrice, pentru

biberoane, aparate de încălzire, instalaţii de
încălzire, instalaţii de încălzire (apă)/instalaţii
pentru încălzirea apei, cazane de încălzire,
aparate de încălzire pentru combustibili solizi,
lichizi sau gazoşi, aparate de încălzire, electrice,
elemente de încălzire, plite de încălzire, aparate
de încălzire pentru dezgheţarea parbrizelor la
vehicule, filamente de încălzire, electrice, perne
cu încălzire, electrice, nu cele pentru scopuri
medicale/pernuţe cu încălzire, electrice, nu cele
pentru scopuri medicale, aparate de încălzire
şi răcire pentru distribuirea băuturilor calde şi
reci, cuptoare cu aer cald, aparate cu aer cald,
fitinguri pentru baie cu aer cald, reşouri, sticle
cu apă caldă, numere luminoase pentru case,
umidificatoare pentru radiatoarele de încălzire
centralizată, hidranţi, aparate pentru hidromasaj,
maşini şi aparate de făcut gheaţă, maşini
de făcut îngheţată, încălzitoare cu imersie,
arzătoare incandescente, incineratoare, aparate
de ionizare pentru tratarea aerului sau apei,
ceainice, electrice, mobilier pentru cuptoarele de
ardere (suporturi), cuptoare de ardere, maşini
de gătit (cuptoare), arzătoare de laborator, lămpi
de laborator, carcase pentru lămpi/cupole pentru
lămpi, lămpi pentru ochelari, sticle pentru lămpi,
globuri cu lampă/globuri pentru lămpi, reflectoare
pentru lămpi, abajururi pentru lămpi, lămpi
electrice, lămpi, suporturi de abajur, felinare
pentru iluminat, cazane pentru spălătoriile
textile / cazane pentru spălat, uscătoare
de rufe, electrice, roci vulcanice utilizate la
grătarele în aer liber, supape pentru controlul
nivelului în rezervoare, becuri, becuri, electrice,
becuri pentru semnalizatoarele de direcţie ale
vehiculelor, difuzoare de lumină, aparate de
iluminat cu diode luminiscente (led), brichete,
instalaţii de iluminat pentru vehiculele aeriene,
aparate şi instalaţii de iluminat, aparate de
iluminat pentru vehicule, lumini pentru vehicule,
lumini, electrice, pentru pomul de crăciun /
instalaţii electrice pentru pomul de crăciun,
lumini pentru automobile / lumini de automobile,
aparate de încărcare pentru cuptoare, filamente
cu magneziu pentru iluminat, prăjitoare de malţ,
generatoare de microbule pentru băi, cuptoare
cu microunde (aparate de gătit), cuptoare cu
microunde pentru scopuri industriale, instalaţii de
răcire a laptelui, lămpi pentru mineri, robinete
pentru ţevile de apă / robineţi pentru ţevile
de apă, lumini pentru motociclete, aparate
de gătit multifuncţionale, lămpi pentru unghii,
reactoare nucleare, lămpi cu petrol, arzătoare
cu petrol, aparate pentru spălarea / absorbţia
uleiului, fântâni ornamentale, fitinguri pentru
cuptoare din argilă refractară, arzătoare cu
oxihidrogen, pasteurizatoare, țevi (componente



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 06/2022

317

ale instalaţiilor sanitare) / ţevi de apă
pentru instalaţiile sanitare, încălzitoare pentru
farfurii, încălzitoare de buzunar, instalaţii de
polimerizare, maşini de făcut făină de orez,
electrice, pentru uz casnic, rezervoare de
apă sub presiune, instalaţii de procesare a
combustibililor nucleari şi materialului nuclear
moderator / nucleari şi materialului nuclear
moderator, instalaţii de epurare pentru apele
reziduale, capace de radiator, radiatoare,
electrice, radiatoare (încălzire), turnuri de
rafinare pentru distilare, dulapuri frigorifice,
maşini şi aparate de refrigerare, camere de
refrigerare / răcitoare de tip walk-in, containere
frigorifice, aparate şi instalaţii de refrigerare,
vitrine frigorifice, frigidere, accesorii de reglare
pentru instalaţiile şi ţevile de apă sau gaz,
accesorii de reglare şi de siguranţă pentru
ţevile de gaz, accesorii de reglare şi de
siguranţă pentru instalaţiile de apă, accesorii
de reglare şi de siguranţă pentru instalaţiile
de gaz, prăjitoare, ţepuşe pentru prăjire, frigări
pentru prăjire, aparate de prăjire / plite pentru
fript (aparate de gătit) / grătare (aparate de
gătit), rotisoare, lămpi de siguranţă, accesorii
de siguranţă pentru instalaţiile şi ţevile de
apă sau gaz, aparate şi instalaţii sanitare,
instalaţii pentru saună, reflectoare, cabine de
duş, duşuri, chiuvete, prize pentru corpurile
de iluminat electrice, ciorapi, încălziţi electric,
colectoare termice solare (încălzire), cuptoare
solare, maşini de gătit sous-vide, electrice,
băi spa (căzi), cazane cu abur, altele decât
componentele maşinilor, instalaţii de generare
a aburului, acumulatoare de aburi, aparate
cu abur pentru faţă (saune), sterilizatoare,
distilatoare, sobe (aparate de încălzire), lămpi
stradale, cadre structurale pentru cuptoare /
cadre de metal pentru cuptoare, aparate de
clorinare pentru piscine, aparate pentru bronzat
(solarii), robinete pentru ţevi şi conducte /
robineţi pentru ţevi şi conducte, robinete/
robineţi, ventile termostatice (componente ale
instalaţiilor de încălzire), prăjitoare de tutun,
vase de toaletă, scaune de toaletă, toalete,
portabile, toalete (closete cu apă) / closete cu
apă, lanterne electrice / lanterne electrice de
buzunar, prese pentru tortilla, electrice, tuburi
luminoase pentru iluminat, cabine pentru băi
turceşti, portabile, lămpi cu raze ultraviolete,
nu cele pentru scopuri medicale, pisoare ca
obiecte sanitare, faruri de vehicule, reflectoare
de vehicule, hote de aerisire, instalaţii şi aparate
de ventilaţie (aer condiţionat), instalaţii de
ventilaţie pentru vehicule (aer condiţionat), hote
de aerisire pentru laboratoare, dispozitive pentru
copt vafele belgiene, electrice, vase de încălzire,

lavoare pentru spălat mâinile (componente ale
instalaţiilor sanitare) / bazine pentru spălat
mâinile (componente ale instalaţiilor sanitare),
şaibe pentru robinetele de apă / şaibe pentru
robineţii de apă, încălzitoare de apă, instalaţii de
distribuire a apei, instalaţii de conducte de apă,
instalaţii de purificare a apei, sterilizatoare de
apă, aparate şi maşini pentru purificarea apei,
aparate şi instalaţii pentru dedurizarea apei,
instalaţii pentru alimentarea cu apă, instalaţii de
tragere a apei / dispozitive de evacuare a apei
din rezervoarele de toaletă, aparate de captare
a apei, instalaţii de irigat, automate, maşini de
irigat pentru scopuri agricole, aparate cu jet de
apă, fitile adaptate pentru sobele pe kerosen,
vitrine pentru depozitarea vinurilor, electrice,
aparate electrice pentru fabricarea iaurtului.

───────
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7. Mașini, mașini-unelte, mașini atomizoare,
maşini pentru mișcare și manevrare, maşini
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pentru măturare, curățare și spălare, mașini de
distribuire, mașini și mașini-unelte de urgență și
salvare, mașini și mașini-unelte pentru tratarea
materialelor și pentru fabricare, mașini de
aprovizionare cu apă (pompe), mașini electrice
de gaurit, mașini de aspirare pentru curățarea de
impurități, mașini industriale de aspirare folosite
în producție, mașini suflante, mașini pentru
umflarea baloanelor, mașini pentru tabletat,
mașini pentru absorbția aerului, mașini de
curățat bazinele de înot, mașini de curățat
covoare (electrice), mașini de măturat, mașini de
măturat covoare, mașini de măturat cu rol de
curățare a piscinelor, mașini de spălare a ouălor
viermilor de mătase, mașini de spălat, mașini
de spălat articole de îmbrăcăminte (electrice),
mașini de spălat covoare, mașini de spălat cu
cilindru pentru spălarea cilindrilor de imprimare,
mașini de întreținere a podelelor (acționate
electric) pentru șlefuire, mașini de spălat de
uz casnic, mașini de spălat electrice, mașini
de spălat electrice, de uz industrial, mașini de
spălat folosite în spălătorii (care funcționează
cu monede), mașini de spălat haine (sistem
preplătit), mașini de spălat industriale, mașini
de spălat sticle, mașini de spălat pentru veselă,
mașini de spălat podeaua, mașini de spălat
vase de uz casnic, mașini de spălat vase de
uz menajer, mașini de spălat vasele, de uz
industrial, mașini de spălat vehicule, mașini
de uscat gogoși de mătase, mașini electrice
de ceruit de uz casnic, mașini electrice de
ceruit pentru uz casnic, mașini electrice de
curățare cu abur, mașini electrice de curățare
prin aspirație de uz casnic, mașini industriale
de curățare (lustruire) pentru pardoseli, mașini
industriale de curățare prin șamponare, mașini
industriale de curățat covoare, mașini industriale
de curățat cu vid, mașini industriale de degresat,
mașini industriale pentru aspirarea covoarelor,
mașini industriale pentru curățare chimică,
mașini industriale pentru curățarea pardoselilor,
mașini pentru curățarea nisipului, mașini pentru
curățarea petelor, mașini pentru curățarea
podelelor, mașini pentru curățarea uscată a
rufelor, mașini pentru degresare și înălbire
continuă, mașini pentru perierea covoarelor,
mașini pentru spălarea aparatelor de laborator,
mașini pentru spălarea bolurilor (de bucătărie),
mașini pentru înlăturarea rapidă a straturilor
protectoare și a resturilor de adezivi sau spumă
de pe suprafețele de ipsos sau ciment, mașini
pentru șlefuirea podelei, mașini robotizate de
curățare, mașini robotizate pentru curățarea
(lustruirea) podelelor, mașini și aparate electrice
de curățat, mașini și aparate electrice de polizat,
mașini și aparate electrice de șlefuit, mașini și

aparate electrice pentru șamponarea covoarelor,
mașini și aparate electrice pentru șamponat
covoare, mașini de vopsit, mașini pentru tăierea
părului animalelor, mașini de tocat electrice
pentru uz casnic, mașini de decojire pentru
porumb și cereale, mașini de tocat carne,
mașini de sfărâmare, unelte acționate electric,
motoare, cu excepția celor pentru vehiculele
terestre, cuplaje și componente de transmisie,
cu excepția celor pentru vehiculele terestre,
unelte agricole, altele decât uneltele acționate
manual, incubatoare pentru ouă, distribuitoare
automate, pistoale de vopsit, carburatoare, plăci
de zăvorare, ferăstrău cu lanț, dălți pentru
mașini, mandrine (componente de mașini),
pompe de aer comprimat, compresoare (mașini),
mandrine de gaunt (componente de mașini),
mașini electrice de gaunt, aparate de sudură cu
arc electric, ciocane electrice, aparate electrice
de sudură, aparate de ridicare, curele de
ridicare, tobe (componente de mașini), aparate
de tăiere cu arc electric, ghidaje pentru mașini,
pistoale de lipit electrice, scule manuale, altele
decât cele acționate manual, mori pentru uz
caznic, altele decât cele acționate manual,
mori (mașini), motoare electrice, altele decât
cele pentru vehiculele terestre, segmenți de
piston, pistoane pentru cilindre, pistoane pentru
motoare, pistoane (componente ale mașinilor
sau motoarelor), pompe cu aer comprimat,
dispozitive de acționare pentru pompe de
vid, ejectoare (pompe), lagăre pentru pompe
cu vid, membrane pentru pompe, pompe
pentru mașini de muls, pistoale pentru pompe
de alimentare cu carburant, pompe, pompe
aspirante, pompe axiale, pompe centrifuge,
pompe centrifuge cu autoamorsare, pompe
centrifuge pentru unitățile de condensare,
pompe (componente ale mașinilor sau ale
motoarelor), pompe, compresoare și suflante,
pompe cu autoreglare (altele decât cele
pentru furnizare de combustibil la stațiile de
alimentare), pompe cu diafragmă, pompe cu
diafragmă pentru pomparea materialelor semi-
lichide, pompe cu diafragmă pentru pomparea
materialelor fluide, pompe cu diafragmă pentru
pomparea materialului lichid, pompe cu osmoză
inversă, pompe cu roți dințate, pompe cu spirală,
pompe cu șurub excentric, pompe cu turbină
verticală, pompe cu volum controlat, pompe de
aer, pompe de aer (instalații de garaje), pompe
de aer pentru terarii, pompe de aerare, pompe
de aerare pentru acvarii, pompe de aerare pentru
corpuri de apă, pompe de aerare pentru iazuri,
pompe de alimentare, pompe de apă, pompe de
apă acționate cu motor, pompe de apă centrifuge
pentru uz casnic, pompe de apă folosite la
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motoare, pompe de apă pentru aerarea bazinelor
cu apă, pompe de apă pentru aerisirea acvariilor,
pompe de apă pentru băi, pompe de apă
pentru băi spa, pompe de apă pentru dușuri,
pompe de apă pentru piscine, pompe de apă
pentru unități de filtrare a apei, pompe de apă
pentru utilizare în iazuri de grădină, pompe de
apă pentru utilizare în terarii, pompe de apă
pentru utilizare în acvarii, pompe de căldură
(piese pentru mașini), pompe de circulație,
pompe de combustibil, pompe de combustibil
(cu autoreglare), pompe de combustibil pentru
vehiculele cu motor, pompe de combustibil
pentru motoare, pompe de combustibil pentru
vehicule terestre, pompe de difuzie, pompe de
distribuire, pompe de distribuție a combustibilului
pentru stațiile de alimentare, pompe de drenare
cu ulei, pompe de duș, pompe de eliminare
a depunerilor, pompe de gresare, pompe
de gresare (mașini-unelte), pompe de gresat
acționate cu aer comprimat, pompe de injecție
a combustibilului, pompe de macerare, pompe
de presiune, pompe de presiune pentru mașini
și instalații de spălat, pompe de refulare, pompe
de santină, pompe de ulei pentru motoare,
pompe de ulei pentru motoare de vehicule
terestre, pompe de ulei pentru vehicule terestre,
pompe de valuri pentru acvarii, pompe de vid,
pompe de vid cu piston, pompe de vid (mașini),
pompe de vid și de refulare, pompe electrice,
pompe electrice de apă, pompe electrice de
apă pentru băi spa, pompe electrice de apă
pentru băi, pompe electrice de apă pentru
piscine, pompe electrice de grădină, pompe
electrice pentru iazuri, pompe electrice pentru
piscine, pompe electrice submersibile, pompe
folosite în industria alimentară (mașini), pompe
hidraulice, pompe hidraulice cu servocontrol,
pompe pentru aerosoli, pompe pentru beton,
pompe pentru extracția de gaze (mașini),
pompe pentru extragerea de lichide (mașini),
pompe pentru extragerea de vapori (mașini),
pompe pentru fluide, pompe pentru instalația
de răcire a motoarelor, pompe pentru instalații
de încălzire, pompe pentru instalațiile de
recuperare a agentului frigorific, pompe pentru
mori de vânt, pompe pentru motoare de vehicule
terestre, pompe pentru nămol, pompe pentru
temperaturi înalte, pompe pneumatice, pompe
pneumatice de gresare, pompe pneumatice
pentru alimentarea cu gaze lichefiate, pompe
reprezentând componente ale mașinilor de
spălat, pompe robotizate cu aer comprimat,
pompe rotative, pompe rotative cu lobi,
pompe rotative cu roți dințate, pompe rotative
volumetrice, pompe submersibile, rotoare pentru
pompe centrifuge, segmenți de piston pentru

pompe termice, supape (componente ale
pompelor), supape pentru pompe, mașini și
dispozitive electrice pentru polizare, ciocane
mecanice, prese de vin, mașini de pulverizat
vopseaua, demaroare pentru motoare, pompă
de apă, motopompă de apă, motoburghiu
pe benzină, accesorii pentru motoburghie,
compresor, mașini de ascuțit, aparat de sudură
acționat cu gaz, mașini electrice de sudură,
mașini de făcut cârnați, lopeți mecanice,
mașini de îndoit, mașini de zdorbit, mașini
de tăiere, mașini de ondulare, mașini de
plivit, mașini de tuns iarbă, mășini unelte,
mașini cu roți, scule (componente de mașini),
cricuri, turbocompresoare, mașini de debavurat,
transmisii pentru mașini, lanțuri de transmisie,
altele decât cele pentru vehiculele terestre, lopeti
mecanice, mașini de calibrare, roboți (mașini),
mașini de nituire, prese (mașini de uz industrial),
mașini de rabotare, mașini pentru asamblarea
bicicletelor, mașini de daracit, clești de tăiat
(mașini), mașini de ștanțat și filetare.
9. Aparate și instrumente pentru înregistrarea,
transmiterea, reproducerea sau procesarea
sunetului, imaginilor sau datelor, suporturi
media înregistrate și descărcabile, software
de calculator, suporturi media digitale sau
analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, calculatoare și dispozitive
periferice de calculator, imprimante, circuite
imprimate, imprimante fotografice, imprimante
matriciale, imprimante scaner, imprimante
optice, comutatoare imprimante, imprimante
termice, aparate pentru imprimare fotografică,
software pentru gestionarea tipăririi la
imprimantă, software de calculator descărcabil
pentru proiectarea și modelarea de produse
imprimabile tridimensionale, reclame luminoase,
afișaje electronice, panouri de afișaj electronic,
dispozitive de afișaj electronice, unități de
afișaj vizual, software de afișaj electronic,
panouri de afișaj electroluminescente, panouri
luminoase de afișaj stradal, panouri mecanice
de afișaj stradal, panouri de semnalizare cu
afișaj digital, dispozitive de afișaj publicitar
(mecanice sau luminoase), panouri de afișaj
din metal (luminoase sau mecanice), etichete
electronice, etichete codificate autoadezive,
etichete autocolante (magnetice), etichete
magnetice de identificare, etichete electronice
de siguranță, etichete electronice pentru mărfuri,
etichete de identificare (codificate), etichete
de identificare (care pot fi citite de aparate),
software de calculator folosit ca interfață de
programare a aplicațiilor (api), software de
calculator descărcabil folosit ca interfață de
programare a aplicației (api), software, aplicații
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software descărcabile, software gratuit, software
utilitar, software educational, software adaptabil,
software industrial, software electromecanic,
software senzitiv, software multimedia, software
mobil, software științific, software interactiv,
software social, software antispyware, software
biometric, software bancar, software integrat,
software colaborativ, platforme de software
colaborative (software) înregistrate sau
descărcabile, software pentru fiabilitatea
software-ului, software pentru testarea de
software, software de compilare, software de
comunicații, software de calculator, software
video interactiv, software pentru jocuri, software
de decodare, software pentru tablete, software
de bioinformatică, software pentru editare,
software de asistență, software de simulare,
software pentru studenți, software pentru
divertisment, software pentru fabricație, software
de pregatire, software de telecomunicatii,
software de securitate, software pentru predare,
software de autentificare, software cad-cam,
software pentru logistică, software pentru
domotica, software pentru plăți, pachete de
software, software pentru cartografiere, software
pentru conferințe, software pentru servere,
software de sistem, software pentru criptografie,
software pentru inventariere, software pentru
birouri, software de optimizare, software pentru
testare, software de contabilitate, software
pentru intranet, software pentru topografie,
software pentru planificare, software pentru
prezentare, software de editare, software pentru
extranet, software pentru întreprinderi, software
pentru reportare, software pentru animație,
software de navigație, software de rețea,
software de referință, software de realitate
virtuală, software pentru comprimarea datelor,
microprocesoare programabile prin software,
software pentru gestiunea documentelor,
software de reprezentare tabelară, software
pentru verificarea creditelor, software
pentru recuperarea creanțelor, cartușe
(software) pentru calculatoare, software
pentru tehnoredactare computerizată, software
de calculator (programe), software de
gestiune financiară, grafică digitală (software
descărcabil), software pentru telefoane mobile,
pachete de software integrat, software de
operare încorporat, software de calculator
descărcabil, software pentru recunoasterea
fetelor, software pentru analiză facială, software
pentru realitate augmentată, software pentru
recunoasterea vocala, software informatic
utilitar descărcabil, software de mesagerie
instantanee, software pentru tehnologia
afacerilor, software pentru control parental,

software pentru gestionare locală, software
de divertisment interactiv, software pentru
cursuri virtuale, software de comunicații
unificate, software pentru inginerie electrică,
software de întreținere predictivă, software
pentru inginerie civilă, software pentru inginerie
mecanică, software de calculator înregistrat,
software antivirus pentru calculatoare, software
pentru cloud computing, software pentru
telefoane inteligente, software pentru plăți
electronice, software pentru recunoasterea
caracterelor, software pentru redirecționarea
mesajelor, software pentru asistent virtual,
software pentru servere virtuale, software
pentru automatizare industrială, software pentru
detectarea incendiilor, software pentru servere
media, software pentru servere proxy, software
pentru afișare video, software pentru controlul
mișcării, software pentru contracte inteligente,
software pentru administrarea prezentării,
software interactiv pentru afaceri, software
descărcabil pentru jocuri, aplicații software
descarcabile pentru roboți, software pentru
conferințe video, software pentru ingineria
produselor, software pentru editare audio,
software pentru simularea aplicațiilor, software
pentru e-mail, software pentru învățare
automată, software de blog-uri, software pentru
server web, aplicații software pentru web
descărcabile, software pentru automatizarea
documentelor, software pentru artă grafică,
software pentru controlarea mediului, software
de inteligență artificială, software de animație
3d, software pentru simulare (formare), software
pentru gestionarea macrodatelor, software
pentru plugin-uri, software pentru monitorizarea
sănătății, software pentru monitorizarea
mediului, pachete de software de calculator,
software pentru telefonie prin calculator,
software de calculator pentru codificare,
software de calculator pentru ingineria de
software asistată de calculator, software pentru
organizarea adunărilor generale, software
de grafică pe calculator, software pentru
gestionarea proceselor industriale, software
pentru cititoare de carduri, platforme de software
de calculator, software pentru mesagerie on-
line, software pentru compunerea de muzică,
software pentru comunicarea de date, software
de prelucrare a datelor, software pentru
motoare de căutare, programe de calculatoare
(software descărcabil), software de aplicații
de calculator, software pentru economizor de
ecran, software de recunoaștere a gesturilor,
aplicații software de calculator, descărcabile,
software de calculator pentru publicitate,
software pentru table interactive whiteboard,
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software pentru diagnoză și depanare,
software informatic de uz comercial, software
pentru acces la internet, software pentru
monitorizarea sistemelor informatice, software
pentru prelucrarea tranzacțiilor comerciale,
software de analiză a discursului, software
descărcabil pentru poșta electronică, software
de mesagerie instantanee descărcabil, software
de sincronizare de fișiere, software pentru
mijloace de comunicare, software pentru
flux de lucru, software pentru master în
educație, software utilizat in domeniul muzical,
software de protejare a confidențialității, software
de diagnoză la distanță, software pentru
comunități de utilizatori, aplicații software
pentru telefoane mobile, descărcabile, software
care permite recuperarea datelor, software de
calculator pentru televiziune, software pentru
gestionarea dispozitivelor mobile, software
de administrare de afaceri, software pentru
dezvoltare de aplicații, software de calculator
pentru divertisment, software descărcabil de
pe internet, software pentru servere pentru
imprimante, software pentru servere de aplicații,
software pentru servere de fișiere, software
pentru administrarea de clădiri, software pentru
dezvoltare de produse, software pentru servere
de comunicații, software pentru servere de
cloud, software pentru stocare digitală distribuită,
aplicații software pentru controlul iluminării,
descărcabile, software pentru gestionarea
performanței economice, platforme pentru
controlul reviziei (software), software de
asistență în producție, software pentru extragere
de date, software pentru simulare de vehicule,
software pentru gestionarea riscului operațional,
software pentru medii de dezvoltare, software
pentru repararea erorilor informatice, software
de management de conținut, software de
gestiune a datelor, software de suport
pentru sisteme, software pentru previziuni
de piață, software pe partea de server,
software de comandă pentru mașini, software
pentru streaming de multimedia, software
pentru recuperarea de informații, software
pentru detectarea de riscuri, software de
control de conținut, software pentru acces la
conținut, software pentru fiabilitatea hardware-
ului, software pentru dezvoltare de jocuri,
software pentru tablouri de bord, software pentru
gestionarea de imagini, platforme software
de management colaborativ, software pentru
comerț cu amănuntul, software pentru sisteme
de rezervare, software pentru crearea de
diagrame, software pentru testarea hardware-
ului, software pentru jocuri video pe calculator,
software de interfață grafică pentru utilizator,

software pentru integrarea segmentelor de
control, software pentru asigurarea securității
poștei electronice, software pentru operare
lan (rețea locală), software pentru jocuri de
realitate virtuală, software pentru recunoașterea
optică a caracterelor, software de divertisment
interactiv pentru calculatoare, software pentru
automatizarea arhivării de date, software
de calculator pentru automatizarea fabricilor,
software de calculator pentru estimarea
costurilor, software de calculatoare pentru
comerț electronic, software pentru controlul
imprimantelor de calculator, cartușe pentru
jocuri de calculator (software), software
pentru upi (interfață universală periferică),
software educațional de calculator pentru copii,
software de calculator pentru administrarea
rețelelor, software de calculator pentru
controlul timpului, software de calculator
pentru programarea faxurilor, software pentru
comandarea terminalelor cu autoservire,
software pentru prelucrarea de imagini digitale,
software utilizat la prelucrarea plachetelor
semiconductoare, software și platforme digitale
de telefonie, aplicații software pentru dispozitive
fără fir descărcabile, software pentru firewall-
uri pentru calculatoare, software multimedia
înregistrat pe cd-rom, software pentru jocuri de
calculator, descărcabil, software de securitate
descărcabil pentru calculatoare, software pentru
sisteme de navigație gps, software pentru
analiza datelor de afaceri, firmware și
software pentru țigări electronice, software
pentru securitatea rețelelor și dispozitivelor,
software pentru întocmire de declarații
fiscale, software și aplicații pentru dispozitive
mobile, software înregistrat pentru jocuri pe
calculator, software pentru jocuri video de
calculator, software-uri descărcabile pentru
cloud computing, descărcabilă, software de
calculator pentru controlul amplificatoarelor,
seturi pentru dezvoltare de software (sdk),
software de aplicații informatice pentru televizor,
software pentru dispozitive electronice digitale
portabile, aplicații software descărcabile pentru
telefoane inteligente, software pentru efectuarea
de tranzacții online, software de calculator
pentru controlul iluminatului, software pentru
gestionarea unui magazin online, software de
aplicații pentru dispozitive mobile, software
pentru documentarea și analiza incendiilor,
aplicații software de tipul business intelligence
descărcabile, software pentru optimizarea
motoarelor de căutare, software pentru
tomografie cu raze x, software de învățare
automată pentru finanțe, software de inteligență
artificială pentru vehicule, software de învățare
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automată pentru supraveghere, software pentru
utilități, securitate și criptografie, software de
realitate augmentată pentru simulări, software
de realitate augmentată pentru învățământ,
software pentru aplicații web și servere, software
de realitate virtuală pentru învățământ, software
de cinema de realitate virtuală, software de
învățare automată pentru analize, software de
inteligență artificială pentru analiză, software
pentru procese de fabricație inteligente, software
de inteligență artificială pentru supraveghere,
software de învățare automată pentru publicitate,
software pentru servere de poștă electronică,
software de realitate virtuală pentru simulări,
software pentru realitate virtuală și augmentată,
software pentru administrarea conținutului web
(wcm), software pentru jocuri de calculator,
înregistrat, software interactiv pentru baze
de date, software pentru jocuri cu realitate
augmentată, software de recunoaștere optică
a semnelor, software pentru furnizori de
soluții digitale, software pentru generarea
de imagini virtuale, software de realitate
virtuală pentru telecomunicații, software pentru
automatizarea proceselor robotice (rpa), suite de
programe de birou (software), software pentru
dezvoltarea mijloacelor de comunicare, software
de recunoaștere inteligentă a caracterelor,
software de suport pentru luarea deciziilor,
software pentru speculații intrazilnice (day
trading), software pentru simulare (servicii
de divertisment), software pentru planificarea
resurselor întreprinderii (erp), software pentru
gestionarea lanțului de aprovizionare, software
pentru grafică 3d pe calculator, software de
operare usb (magistrală serială universală),
software de calculator pentru gestionarea
tranzacțiilor financiare, software folosite pentru
dozimetrie în domeniul radioterapiei, dispozitive
de control industriale care includ software,
software de calculator pentru căutarea de
date, software pentru sisteme de operare
pe calculator, software de calculator legat
de istoricul financiar, software de calculator
pentru seturi de caractere, software de
calculator descărcat de pe internet, software
de calculatoare destinat estimării resurselor
necesare, jocuri video programate incluse
pe cartușe (software), instrumente pentru
dezvoltarea de software de calculator, software
de calculator pentru comunicarea între
microcalculatoare, software pentru serverul de
acces la rețea, software pentru livrare de
conținut fără fir, software pentru prelucrarea
de fișiere muzicale digitale, software informatic
pentru crearea de firewall-uri, software de
jocuri electronice pentru telefoane mobile,

software de dezvoltare a unui site web,
software pentru sisteme de navigație prin satelit,
software interactiv multimedia pentru a juca
jocuri, software de calculator descărcabil pentru
gestionarea datelor, software de calculator
descărcabil pentru gestionarea informațiilor,
software de navigare pe rețele informatice
globale, software pentru fabricare asistată de
calculator (cam), software de monitorizare
de rețele tip cloud, software de proiectare
asistată de calculator (cad), aplicație software
pentru servicii de cloud computing, software
de calculator pentru acționarea de vehicule,
software informatic pentru prelucrarea datelor
de localizare, software de înregistrare a
datelor despre antrenamente, software de
realitate virtuală pentru învățarea medicinei,
software pentru punerea la comun de fișiere,
software pentru sincronizare de baze de date,
software de calculator pentru înregistrare de
sunete, software de modelare și simulare
a incendiilor, software pentru televiziune cu
circuit închis (cctv), software pentru servere de
baze de date, software de marketing pentru
motoare de căutare, software pentru sisteme
de informații geografice (gis), software pentru
rețea fără fir tip mesh, portaluri inteligente
pentru stocare definită prin software, software
pentru supravegherea de articole electronice
(eas), software de învățare automată pentru
domeniul sănătății, software de inteligență
artificială pentru domeniul sănătății, software
pentru inteligență artificială și învățare automată,
software de comunicare, rețelizare și rețele
sociale, software cms (sistem de gestionare a
conținutului), software pentru inginerie asistată
de calculator (cae), software pentru gestionarea
proceselor de afaceri (bpm), software pentru
sisteme informatice de management (mis),
software pentru managementul relațiilor cu
clienții (crm), software de calculator pentru
afișarea mediilor digitale, software de calculator
descărcabil pentru tehnologie blockchain,
software de calculator pentru asistarea
proiectării echipamentelor sportive, programe
pentru jocuri de calculator (software de
calculator), software de calculator pentru
analizarea informațiilor de piață, software
de procesare a datelor pentru reprezentări
grafice, software de operare pe calculator
pentru mainframe-uri, software de operare
pentru wan (rețea zonă extinsă), software
de calculator care permite jucarea de jocuri,
software de procesare a datelor pentru
procesarea textelor, software de calculator
pentru controlul accesului la calculatoare,
software de calculator pentru crearea de modele
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financiare, software de simulare pentru utilizare
cu calculatoarele digitale, software de calculator
pentru prelucrarea datelor de comunicare,
software de calculator folosit în domeniul
publicării electronice, software de calculator
pentru gestionarea foilor de calcul, software
de imagistică prin satelit pentru interpretarea
fotografiilor, software pentru controlul funcționării
dispozitivelor audio și video, cartele codificate
pentru accesarea software-ului de calculator,
software informatic pentru comunicații în rețele
fără fir, software de jocuri electronice pentru
dispozitive fără fir, software informatic pentru
administrarea rețelelor de calculatoare locale,
software de divertisment interactiv, descărcabil,
pentru jocuri video, software informatic pentru
sisteme de poziționare globală (gps), software
bios (sistem de bază de intrare/ieșire),
software de comunicare pentru conectarea
rețelelor informatice mondiale, software pentru
prelucrarea imaginilor, materialelor grafice și
textelor, software de calculator descărcabil
pentru transmiterea de informații, software
pentru realitate augmentată destinat creării de
hărți, software de calculator pentru prelucrarea
de imagini digitale, software care permite
funizarea de informații prin internet, middleware
pentru administrarea funcțiilor software pe
dispozitive electronice, software de calculator
în legătură cu domeniul medical, software de
calculator care permite schimb de informații,
software de calculator pentru diseminarea
datelor de localizare, software de prelucrare de
imagini pentru camere auto, software pentru
sisteme electronice de asistență la condus,
software pentru evaluarea comportamentului
clienților în magazine online, software de
calculator pentru curățarea și optimizarea
sistemelor, software chatbot de calculator pentru
simularea de conversații, software de inteligență
artificială pentru mașini fără șofer, software
de comerț electronic și de plăți electronice,
software pentru mijloace de comunicare și
pentru publicare, software pentru operarea și
gestionarea componentelor circuitelor integrate,
software pentru contabilizarea gazelor cu efect
de seră, software pentru detectarea automată
a proceselor economice (abpd), software
educaţional care conține instrucțiuni pentru
jucarea jocurilor, platforme software înregistrate
sau descărcabile, care permit utilizatorilor
să strângă bani, platforme de software de
calculator înregistrat sau descărcabil, aplicații
software descărcabile destinate utilizării cu
imprimante tridimensionale, software pentru
gestionarea ciclului de viață al produselor,
platforme de software de calculator pentru rețele

sociale înregistrate sau descărcabile, software
de recunoaștere optică a codurilor de bare,
software de calculatoare pentru comunicarea cu
utilizatorii calculatoarelor portabile, software de
calculator pentru citirea la distanță a contoarelor,
software interactiv de divertisment pentru
folosirea cu calculatoare personale, software de
calculator adaptat pentru utilizarea în operarea
calculatoarelor, pachete de software integrat
pentru utilizare la automatizarea laboratoarelor,
suporturi de date pentru calculatoare, care conțin
software înregistrat, software de calculator
pentru interpretarea amprentelor digitale sau
palmare, software pentru facilitarea tranzacțiilor
securizate cu cărți de credit, software de
calculator pentru scanarea imaginilor și a
documentelor, software care permite transmisia
de fotografii către telefoane mobile, software
pentru editarea de imagini, sunete și materiale
video, software de întreținere și operare a unui
sistem informatic, software pentru crearea și
editarea de muzică și sunete, aplicație software
pentru servicii de rețele sociale prin internet
descărcabile, software de jocuri electronice
pentru dispozitive electronice de mână, software
de divertisment interactiv, descărcabil, pentru
jocuri pe calculator, software informatic pentru
convertirea documentelor imagini în formate
electronice, software de comunicare pentru
conectarea utilizatorilor de rețele informatice,
software pentru realitate augmentată destinat
utilizării pe dispozitive mobile, software pentru
jocuri de calculator utilizat jocuri interactive
online, software de calculator pentru compilarea
de date de localizare, software de calculator
pentru colectarea de date de localizare, software
de calculator pentru transmisia de date de
localizare, software pentru servicii de posta
electronica si mesagerie electronica, software
de calculator înregistrat pentru conducere
auto în siguranță, software pentru comanda
aparatelor și instrumentelor pentru iluminat
scenic, software pentru sisteme de detectare
a accesului neautorizat (ids), software de
marketing pentru motoare de căutare pentru
terți, software pentru optimizarea costului pe
clic (pay per click), software pentru jocuri de
calculator folosit pe aparate mobile, software
descărcabil pentru jocuri electronice pentru
dispozitive fără fir, software de calculator pentru
utilizare la proiectarea circuitelor integrate,
software de sistem de gestionare a fluxului
de lucru, platforme de editare colaborativă
în  timp  real  (rtce)  (software),  software  pentru
gestionarea  conținutului  la  nivel  de
întreprindere  (ecm),  software  de  calculator
pentru  monitorizarea  de  la  distanță   a  contoarelor,
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software pentru controlul și îmbunătățirea calității
sunetului la echipamentele audio, software
de calculator pentru autorizarea accesului
la baze de date, programe de jocuri pe
calculator descărcate de pe internet (software),
calculatoare personale care includ software
privind informații legate de dietă, software pentru
comerț prin intermediul unei rețele globale
de comunicații, software de calculator pentru
crearea de site-uri web dinamice, software
de calculator pentru optimizarea resurselor
audiovizuale ale aplicațiilor multimedia, cutii
adaptate pentru stocarea de discuri de software
de calculator, software pentru organizarea și
vizualizarea de imagini digitale și fotografii,
software de calculator pentru contabilitate inter-
rețea în domeniul telecomunicațiilor, software
de calculator descărcabil pentru monitorizare
la distanță și analiză, software pentru
gestionarea operațională a cardurilor magnetice
și electronice portabile, software de calculator
pentru detectarea pericolelor pentru rețelele de
calculatoare, software care permite furnizarea
de informații prin rețele de comunicare, software
pentru administrarea de jocuri și jocuri de
noroc online, software pentru care permite
furnizarea de medii electronice prin internet,
software pentru integrarea de publicitate online
pe site-uri web, software pentru închirierea de
spațiu publicitar pe site-uri web, software de
calculator care permite căutarea ți recuperarea
de date, software de sistem și de suport de
sistem și firmware, software pentru planificarea,
integrarea și optimizarea aplicațiilor pentru orașe
inteligente, software de calculator descărcabil de
pe rețele globale de calculatoare, software de
calculator pentru comunicarea între calculatoare
printr-o rețea locală, software de calculator
pentru creare de seturi de caractere și
fonturi, software de calculator pentru integrarea
aplicațiilor și a bazelor de date, software
de calculator pentru controlul și gestionarea
accesului la aplicațiile serverului, hardware de
calculator folosit la ingineria de software asistată
de calculator, software pentru protecția datelor
cu caracter personal și a vieții private, software
de calculator pentru testarea vulnerabilității
calculatoarelor și rețelelor de calculatoare,
software pentru aplicații de calculator cu jocuri și
jocuri de noroc, software care permite furnizarea
de medii electronice prin rețele de comunicare,
software de calculator interactiv care furnizează
informații de navigație și călătorie, software
pentru crearea de materiale publicitare online
pe site-uri web, software pentru procesarea
plăților electronice către și de la alte persoane,
software de conversie a limbajului natural

în comenzi executabile de mașini, software
de calculator descărcabil pentru a fi utilizat
ca portmoneu electronic, software descărcabil
pentru accesul și comanda la distanță a
unui calculator, software pentru prelucrarea
datelor și imaginilor pentru realizarea de
modele tridimensionale, software de calculator
pentru sisteme biometrice de identificare și
autentificare a persoanelor, software de aplicații
pentru calculatoare personale pentru sistemele
de control al documentelor, plăci de circuite
suplimentare pentru conectarea calculatoarelor
la software-ul de rețea, programe de jocuri pe
calculator pentru simularea tranzacțiilor de valori
mobiliare (software), software de calculator care
poate fi descărcat prin intermediul rețelelor
informatice globale, software pentru jocuri pe
calculator destinate utilizării pe telefoanele
mobile și celulare, software pentru jocuri pe
calculator, descărcabil dintr-o rețea globală
de calculatoare, software informatic destinat
utilizării în crearea și elaborarea de site-uri
web, software pentru căutarea și recuperarea de
informații printr-o rețea de calculatoare, software
de calculator pentru comanda de la distanță a
aparatelor de securitate, software de calculator
pentru monitorizarea utilizării calculatoarelor și
internetului de către copii, software de calculator
menit sa faciliteze servicii de teleconferinta,
videoconferinta si videotelefon, software de
control pentru iluminat destinat utilizării în
locații comerciale și industriale, software pentru
aplicații de calculator destinat utilizării cu
dispozitive de calculator portabile, software
de aplicații de calculator destinat utilizării
la implementarea internetului lucrurilor (iot),
software pentru administrarea de date și fișiere și
pentru baze de date, software pentru prelucrarea
de imagini, grafice, conținut audio, conținut
video și text, software de monitorizare, analiză,
control și derulare de operațiuni din lumea
fizică, software de aplicații pentru calculatoare
personale pentru gestionarea sistemelor de
control al documentelor, software pentru
controlul sistemelor de mediu, de acces și de
securitate pentru clădiri, software de comunicare
pe calculator care permite clienților să acceseze
informații referitoare la conturi bancare și să
efectueze tranzacții bancare, drivere software
pentru dispozitive electronice care permit
hardware-ului de calculator și dispozitivelor
electronice să comunice unele cu altele,
software pentru îmbunătățirea posibilităților
audiovizuale ale aplicațiilor multimedia, și
anume integrarea de text, sunet, grafici,
imagini fixe și animate, software pentru
comerțul electronic care permite utilizatorilor
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să execute tranzacții comerciale electronice
prin intermediul unei rețele informatice globale,
software pentru realitate augmentată destinat
utilizării pe dispozitive mobile pentru integrarea
datelor electronice cu medii din lumea
reală, software pentru integrarea inteligenței
artificiale și învățării automate în tehnologia
de lucru cu volume mari de date, software
descărcabil pentru jocuri de calculator într-o
rețea informatică mondială și de pe dispozitive
fără fir, aplicatii mobile descărcabile, procesoare
pentru aplicații, aplicații mobile educative,
descărcabile, aplicații educative pentru tablete,
descărcabile, aplicații de calculator educative,
descă rcabile, aplicații software pentru roboți,
descărcabile, aplicații software pentru web,
descărcabile, aplicații pentru circuite specifice
integrate, descărcabile, aplicații pentru fluxul de
lucru, descărcabile, aplicații pentru recuperarea
de informații, descărcabile, aplicații software
pentru dispozitive fără fir, descărcabile,
aplicații software descărcabile pentru telefoane
inteligente, descărcabile, aplicații software
de tipul business intelligence, descărcabile,
aplicații de birou și de întreprindere,
descărcabile, aplicații mobile descărcabile
pentru gestionarea de date, aplicații mobile
descărcabile pentru transmiterea de date,
aplicații mobile descărcabile pentru transmiterea
de informații, aplicații mobile descărcabile pentru
gestionarea de informații, aplicații descărcabile
destinate utilizării cu dispozitive mobile, software
de aplicații de calculator pentru transmisia
continuă de conținut media audiovizual pe
internet, software descărcabil sub formă de
aplicații mobile pentru restaurante virtuale pentru
livrare și comenzi, software de calculator pentru
aplicații mobile care permit interacțiunea și
interfața dintre vehicule și dispozitive mobile,
modele de design grafic descărcabile
folii de protecție pentru tablete, folii de protecție
adaptate pentru telefoane inteligente, folii de
protecție adaptate pentru lentilele telefoanelor
inteligente, folii de protecție adaptate pentru
ecrane de calculatoare, folii de protecție cu
cristale lichide pentru telefoane inteligente,
încărcătoare pentru telefoane inteligente, fete
pentru telefoane celulare, carcase pentru
telefoane mobile, încărcătoare de baterii pentru
telefoane, telefoane mobile folosite în vehicule,
dispozitive mâini libere pentru telefoane, cutii
adaptate pentru telefoane mobile, suporturi
adaptate pentru telefoane mobile, telefoane
alimentate cu energie solară, huse pentru
telefoane (special adaptate), dopuri antipraf
pentru telefoane celulare, huse din pânză
sau material textil pentru telefoane mobile,

protecții de ecran, din sticlă călită, pentru
telefoane inteligente, brățări inteligente care
transmit date către telefoane inteligente, protecții
de ecran sub formă de folii pentru telefoane
mobile, încărcătoare de baterii de telefoane
mobile destinate utilizării în vehicule, aparate
de telecomunicații destinate utilizării cu rețele
de telefoane mobile, tocuri pentru telefoane
mobile din piele sau din imitații de piele,
tastaturi pentru telefoane inteligente, prize de
extensie pentru telefoane, baterii auxiliare pentru
telefoane mobile, huse din piele pentru telefoane
inteligente, huse pentru telefoane inteligente,
carcase pentru telefoane inteligente, afișaje
pentru telefoane mobile, afișaje pentru telefoane
inteligente, difuzoare pentru telefoane mobile,
programe pentru telefoane inteligente, suporturi
pentru telefoane mobile.
11. Instalații sanitare și de baie și accesorii
pentru instalații, instalații sanitare, pisoare
(obiecte sanitare), vane (instalații sanitare),
instalații sanitare electrice, robinete pentru
instalații sanitare, instalații sanitare pentru
closete, instalații sanitare de baie, articole
sanitare realizate din porțelan, pisoare
(componente ale instalațiilor sanitare), valve
(accesorii pentru instalații sanitare), articole
sanitare realizate din piatră, obiecte sanitare
din oțel inoxidabil, armături de scurgeri
sanitare pentru bideuri, chiuvete (spălătoare),
componente ale instalațiilor sanitare, armături de
scurgeri sanitare pentru băi, țevi de scurgere
pentru instalații sanitare, accesorii de scurgere
pentru articole sanitare, capace sanitare pentru
vasul de toaletă, armături de scurgeri sanitare
pentru dușuri, accesorii pentru instalații sanitare
de apă, chiuvete de baie (componente de
instalații sanitare), capace pentru scaune (părți
de instalații sanitare), instalații de baie folosite în
scopuri sanitare, robinete de apă sub formă de
părți de instalații sanitare, ventile de amestec sub
formă de componente ale instalațiilor sanitare,
căzi de duș, căzi pentru duș, căzi de baie,
căzi cu duș, căzi cu hidromasaj, căzi pentru
băi de șezut, căzi folosite de către persoanele
cu handicap fizic, cabine de duș, uși pentru
cabine de duș, paravane pentru cabine de
duș, cabine de duș din sticlă, uși pentru
cabine de duș cu cadru metalic, robinete de
combinare (robinete), robinete, vane (robinete),
robinete automate, robinete pentru baie, robinete
de duș, robinete de apă, robinete pentru
lavoare, robinete pentru bideuri, ventile de
amestec (robinete), robinete pentru alimentare
cu apă, robinete pentru reglarea fluxului de
apă, ventile de amestec (robinete) pentru
chiuvete, robinete de mixare pentru reglarea
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pentru țevi, pulverizatoare pentru robinete,
robinete pentru conducte, robinete cu două
rozete, robinete pentru montarea conductelor,
robinete (accesorii pentru instalații), robinete
de apă controlate electric, robinete pentru
controlarea fluxului de apă, supape cu flotor
(robinete cu plutitor), robinete de închidere
pentru reglarea debitului apei, robinete cu funcție
de economisire a apei, robinete de apă sub
formă de părți de instalații de alimentare cu apă.
arzătoare cu acetilenă, generatoare de
acetilenă, torţe cu acetilenă, aparate de
odorizare a aerului, aparate de răcire a aerului,
preîncălzitoare de aer, uscătoare cu aer, instalaţii
de filtrare a aerului, aparate de aer condiţionat
pentru vehicule, supape de aer pentru instalaţiile
de încălzire cu abur, aparate şi maşini de
purificare a aerului, sterilizatoare de aer, friteuze
cu aer, instalaţii de aer condiţionat, aparate de
aer condiţionat, arzătoare de alcool, dispozitive
anti-reflexie pentru vehicule (corpuri de iluminat)/
dispozitive contra orbirii pentru vehicule (corpuri
de iluminat), duze anti-stropire pentru robinete,
aparate de filtrare pentru acvarii, încălzitoare
pentru acvarii, lumini pentru acvarii, lămpi
cu arc, instalaţii pentru transportul cenuşei,
automate, autoclave, electrice, pentru gătit/
oale sub presiune, electrice, cuptoare pentru
brutărie, grătare, căzi de baie pentru băi de
şezut, fitinguri pentru baie, instalaţii pentru
baie/instalaţii sanitare pentru baie, încălzitoare
pentru pat, aparate pentru răcirea băuturilor,
lumini pentru biciclete, bideuri, pături, electrice,
nu cele pentru scopuri medicale, ţevi de
cazan (tuburi) pentru instalaţiile de încălzire,
cazane, altele decât componentele maşinilor,
aparate de sterilizare a cărţilor, suporturi pentru
arzătoarele de gaz, aparate de prăjit pâinea/
prăjitoare de pâine, maşini de făcut pâine,
maşini de copt pâine, arzătoare pentru lămpi,
arzătoare, felinare cu lumânări, carbon pentru
lămpile cu arc, covoare încălzite electric, corpuri
de iluminat pentru plafoane, radiatoare de
încălzire centralizată, candelabre, canale de
fum pentru coşuri, suflante pentru coşurile
de fum, lampioane chinezeşti, fântâni de
ciocolată, electrice, aparate de cromatografie
pentru scopuri industriale, camere sterile
(instalaţii sanitare), articole de îmbrăcăminte
încălzite electric, prăjitoare de cafea, filtre de
cafea, electrice, maşini de cafea, electrice,
bobine (componente ale instalaţiilor de distilare,
încălzire sau răcire), ustensile pentru gătit,
electrice, aragazuri/maşini de gătit, aparate
şi instalaţii de gătit, inele pentru gătit, plite
electrice, cutii de răcire, electrice/răcitoare,
electrice, răcitoare pentru cuptoare/cuve de

manuală a temperaturii apei, robinete de duș cu
închidere automată și cu comandă electronică,
rezervoare w.c., rezervoare pentru toaletă,
rezervoare pentru closet, uși pentru duș cu
ram nemetalice, sisteme de aspersoare pentru
irigare, sisteme de aspersoare pentru irigarea
peluzelor, fântâni arteziene, sisteme de irigare și
stropire cu apă, aparate de filtrare a apei, aparate
de filtrare pentru instalațiile de alimentare cu apă,
aparate de filtrare a apei potabile, filtre pentru
aparate de filtrare a apei, aparate pentru filtrarea
apei (altele decât mașini), aparate pentru filtrarea
apei, de uz domestic, aparate pentru filtrarea
apei, de uz industrial, elemente de filtrare
pentru preaplinul rezervoarelor de alimentare
cu apă, unități de filtrare cu membrană pentru
aparate de tratare a apei, elemente de filtrare
pentru ventilele de aerisire ale rezervoarelor de
alimentare cu apă, picurător pentru robinete de
apă, filtre pentru dispozitive de alimentare cu
apă, dispozitive de pulverizare care constituie
componente ale instalațiilor de alimentare cu
apă, dispozitive de purjare de aer folosite
împreună cu instalațiile de alimentare cu apă,
dispozitive de purjare de aeru folosite împreună
cu instalațiile de distribuire a apei, dispozitive
de pulverizare a apei (automate), dispozitive de
pulverizare (instalații automate) pentru irigații,
instalații de filtrare a apei, aspersoare de grădină
(automate), sisteme de aspersoare pentru
irigare, aspersoare automate pentru sistemele
de irigații agricole, aspersoare automate pentru
sistemele de irigații în horticulture mașini de
irigare prin aspersiune folosite în agricultură,
mașini de irigare prin aspersiune folosite în
horticultura, instalații (automate) de irigare
prin aspersiune folosite în agricultură, instalații
(automate) de irigare prin aspersiune folosite
în horticultura, aspersoare (instalații automate)
pentru irigarea florilor și a plantelor instrumente
(automate) de irigare prin aspersiune, cu
excepția mașinilor, mașini de irigare prin
aspersiune pentru terenurile de golf, instalații
(automate) de irigare prin aspersiune pentru
terenurile de golf, aspersoare (automate) pentru
instalații de suprafață, aspersoare (automate)
pentru instalații subterane, valve pentru reglarea
apei (accesorii de reglaj), instalații agricole
pentru irigare, instalații automate de irigare, duze
de pulverizare pentru irigare, aparate de irigare
pentru fertilizare, instalații automate de irigare
pentru plante, instalații automate de irigare
pentru grădină, aparate de irigare de uz horticol,
instalații de pulverizare pentru irigarea automată
a terenurilor, membrane pentru filtrarea apei,
unități de filtrare a apei, filtre grosiere pentru
filtrarea apei, mânere de robinete, robinete
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răcire pentru cuptoare, instalaţii de răcire
pentru apă, instalaţii de răcire pentru lichide,
maşini şi instalaţii de răcire, instalaţii şi
echipamente de răcire, instalaţii de răcire
pentru tutun, lămpi cu lumină rece, vane
(încălzire), friteuze, electrice, dispozitive de
dezgheţare pentru vehicule, aparate pentru
deshidratarea deşeurilor alimentare, cuptoare
dentare, aparate de dezodorizare, nu cele pentru
uz personal, instalaţii de desalinizare, aparate
de desicare, lumini direcţionale pentru biciclete,
frigidere, aparate de răcire și congelatoare
pentru depozitare în scopuri medicale, lămpi
terapeutice, nu pentru scopuri medicale, sistem
de cultură hidroponică, recipienți termici electrici,
aparate pentru deshidratat alimente, electrice,
aparate de încălzit mâinile cu alimentare la usb,
încălzitoare de căni cu alimentare la usb, aparate
pentru gătit cușcuș, electrice, lămpi standard/
lămpi de podea, vase pentru tajine, electrice/
vase pentru tajine, electrice, proiectoare de
lumină, mașini de ceață, aparate si instalatii
de încălzire prin pardoseală, umidificatoare,
mașini electrice de făcut lapte de soia, capsule
de cafea, goale, pentru aparate electrice
de cafea, distribuitoare electrice de băuturi,
tuburi de descărcare, pentru iluminat, electrice,
dozatoare de substanţe dezinfectante pentru
toalete, aparate de dezinfectare, aparate de
dezinfectare pentru scopuri medicale, coloane
de distilare, aparate de distilare, lanterne
pentru scufundare, emiţătoare pentru irigaţii cu
picurare (fitinguri pentru irigaţii), aparate de
uscare, aparate de uscare pentru nutreţ şi
furaj/aparate de uscare pentru furaj, aparate
şi instalaţii de uscare, evaporatoare, vase
de expansiune pentru instalaţiile de încălzire
centralizată, hote de extracţie pentru bucătării,
fiare de călcat cu abur pentru ţesături,
instalaţii cu beculeţe pentru decoraţiuni festive/
ghirlande luminoase pentru decoraţiuni festive,
ventilatoare (aer condiţionat), ventilatoare
(componente ale instalaţiilor de aer condiţionat),
ventilatoare electrice pentru uz personal, aparate
de alimentare pentru cazanele de încălzire,
filamente pentru lămpile electrice, filtre pentru
aerul condiţionat, filtre pentru apa potabilă,
şeminee, domestice, fitinguri, formate, pentru
cuptoare/fitinguri formate pentru cuptoare, torţe,
coşuri de faclă pentru utilizare în industria
petrolieră, drumuri de fum pentru cazanele de
încălzire ale instalaţiilor cu gaz), instalaţii de
tras apa, aparate de gătit la aburi, electrice,
saci pentru picioare, încălziţi electric, încălzitoare
pentru picioare, electrice sau neelectrice, forje,
portabile, fântâni, congelatoare, brichete pentru
aprinderea gazului, aparate pentru prăjirea

fructelor, aparate de fumigatie, nu cele pentru
scopuri medicale, grătare de cuptor, cenuşare
pentru cuptoare/cutii de cenuşă pentru cuptoare,
cuptoare, altele decât cele utilizate în laborator,
brichete cu gaz, aparate de epurare a gazelor,
epuratoare de gaz (componente ale instalaţiilor
cu gaz)/epuratoare (componente), arzătoare pe
gaz, boilere cu gaz, lămpi cu gaz, condensatoare
de gaz, altele decât componentele maşinilor,
arzătoare germicide, lămpi germicide pentru
purificarea aerului, aparate pentru încălzirea
lipiciului, uscătoare de păr, aparate de uscare
a mâinilor pentru băi, lanterne pentru cap/
lămpi portabile cu fixare pe cap, faruri pentru
automobile, cămine, acumulatoare de căldură,
regeneratoare de căldură, schimbătoare de
căldură, altele decât componentele maşinilor,
pompe de căldură, pistoale cu aer cald,
încălzitoare pentru vitrine, încălzitoare pentru
băi, încălzitoare pentru vehicule, încălzitoare
pentru fiare, încălzitoare, electrice, pentru
biberoane, aparate de încălzire, instalaţii de
încălzire, instalaţii de încălzire (apă)/instalaţii
pentru încălzirea apei, cazane de încălzire,
aparate de încălzire pentru combustibili solizi,
lichizi sau gazoşi, aparate de încălzire, electrice,
elemente de încălzire, plite de încălzire, aparate
de încălzire pentru dezgheţarea parbrizelor la
vehicule, filamente de încălzire, electrice, perne
cu încălzire, electrice, nu cele pentru scopuri
medicale/pernuţe cu încălzire, electrice, nu cele
pentru scopuri medicale, aparate de încălzire
şi răcire pentru distribuirea băuturilor calde şi
reci, cuptoare cu aer cald, aparate cu aer cald,
fitinguri pentru baie cu aer cald, reşouri, sticle
cu apă caldă, numere luminoase pentru case,
umidificatoare pentru radiatoarele de încălzire
centralizată, hidranţi, aparate pentru hidromasaj,
maşini şi aparate de făcut gheaţă, maşini
de făcut îngheţată, încălzitoare cu imersie,
arzătoare incandescente, incineratoare, aparate
de ionizare pentru tratarea aerului sau apei,
ceainice, electrice, mobilier pentru cuptoarele de
ardere (suporturi), cuptoare de ardere, maşini
de gătit (cuptoare), arzătoare de laborator, lămpi
de laborator, carcase pentru lămpi/cupole pentru
lămpi, lămpi pentru ochelari, sticle pentru lămpi,
globuri cu lampă/globuri pentru lămpi, reflectoare
pentru lămpi, abajururi pentru lămpi, lămpi
electrice, lămpi, suporturi de abajur, felinare
pentru iluminat, cazane pentru spălătoriile
textile / cazane pentru spălat, uscătoare
de rufe, electrice, roci vulcanice utilizate la
grătarele în aer liber, supape pentru controlul
nivelului în rezervoare, becuri, becuri, electrice,
becuri pentru semnalizatoarele de direcţie ale
vehiculelor, difuzoare de lumină, aparate de
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iluminat cu diode luminiscente (led), brichete,
instalaţii de iluminat pentru vehiculele aeriene,
aparate şi instalaţii de iluminat, aparate de
iluminat pentru vehicule, lumini pentru vehicule,
lumini, electrice, pentru pomul de crăciun /
instalaţii electrice pentru pomul de crăciun,
lumini pentru automobile / lumini de automobile,
aparate de încărcare pentru cuptoare, filamente
cu magneziu pentru iluminat, prăjitoare de malţ,
generatoare de microbule pentru băi, cuptoare
cu microunde (aparate de gătit), cuptoare cu
microunde pentru scopuri industriale, instalaţii de
răcire a laptelui, lămpi pentru mineri, robinete
pentru ţevile de apă / robineţi pentru ţevile
de apă, lumini pentru motociclete, aparate
de gătit multifuncţionale, lămpi pentru unghii,
reactoare nucleare, lămpi cu petrol, arzătoare
cu petrol, aparate pentru spălarea / absorbţia
uleiului, fântâni ornamentale, fitinguri pentru
cuptoare din argilă refractară, arzătoare cu
oxihidrogen, pasteurizatoare, țevi (componente
ale instalaţiilor sanitare) / ţevi de apă
pentru instalaţiile sanitare, încălzitoare pentru
farfurii, încălzitoare de buzunar, instalaţii de
polimerizare, maşini de făcut făină de orez,
electrice, pentru uz casnic, rezervoare de
apă sub presiune, instalaţii de procesare a
combustibililor nucleari şi materialului nuclear
moderator / nucleari şi materialului nuclear
moderator, instalaţii de epurare pentru apele
reziduale, capace de radiator, radiatoare,
electrice, radiatoare (încălzire), turnuri de
rafinare pentru distilare, dulapuri frigorifice,
maşini şi aparate de refrigerare, camere de
refrigerare / răcitoare de tip walk-in, containere
frigorifice, aparate şi instalaţii de refrigerare,
vitrine frigorifice, frigidere, accesorii de reglare
pentru instalaţiile şi ţevile de apă sau gaz,
accesorii de reglare şi de siguranţă pentru
ţevile de gaz, accesorii de reglare şi de
siguranţă pentru instalaţiile de apă, accesorii
de reglare şi de siguranţă pentru instalaţiile
de gaz, prăjitoare, ţepuşe pentru prăjire, frigări
pentru prăjire, aparate de prăjire / plite pentru
fript (aparate de gătit) / grătare (aparate de
gătit), rotisoare, lămpi de siguranţă, accesorii
de siguranţă pentru instalaţiile şi ţevile de
apă sau gaz, aparate şi instalaţii sanitare,
instalaţii pentru saună, reflectoare, cabine de
duş, duşuri, chiuvete, prize pentru corpurile
de iluminat electrice, ciorapi, încălziţi electric,
colectoare termice solare (încălzire), cuptoare
solare, maşini de gătit sous-vide, electrice,
băi spa (căzi), cazane cu abur, altele decât
componentele maşinilor, instalaţii de generare
a aburului, acumulatoare de aburi, aparate
cu abur pentru faţă (saune), sterilizatoare,

distilatoare, sobe (aparate de încălzire), lămpi
stradale, cadre structurale pentru cuptoare /
cadre de metal pentru cuptoare, aparate de
clorinare pentru piscine, aparate pentru bronzat
(solarii), robinete pentru ţevi şi conducte /
robineţi pentru ţevi şi conducte, robinete /
robineţi, ventile termostatice (componente ale
instalaţiilor de încălzire), prăjitoare de tutun,
vase de toaletă, scaune de toaletă, toalete,
portabile, toalete (closete cu apă) / closete cu
apă, lanterne electrice / lanterne electrice de
buzunar, prese pentru tortilla, electrice, tuburi
luminoase pentru iluminat, cabine pentru băi
turceşti, portabile, lămpi cu raze ultraviolete,
nu cele pentru scopuri medicale, pisoare ca
obiecte sanitare, faruri de vehicule, reflectoare
de vehicule, hote de aerisire, instalaţii şi aparate
de ventilaţie (aer condiţionat), instalaţii de
ventilaţie pentru vehicule (aer condiţionat), hote
de aerisire pentru laboratoare, dispozitive pentru
copt vafele belgiene, electrice, vase de încălzire,
lavoare pentru spălat mâinile (componente ale
instalaţiilor sanitare) / bazine pentru spălat
mâinile (componente ale instalaţiilor sanitare),
şaibe pentru robinetele de apă / şaibe pentru
robineţii de apă, încălzitoare de apă, instalaţii de
distribuire a apei, instalaţii de conducte de apă,
instalaţii de purificare a apei, sterilizatoare de
apă, aparate şi maşini pentru purificarea apei,
aparate şi instalaţii pentru dedurizarea apei,
instalaţii pentru alimentarea cu apă, instalaţii de
tragere a apei / dispozitive de evacuare a apei
din rezervoarele de toaletă, aparate de captare
a apei, instalaţii de irigat, automate, maşini de
irigat pentru scopuri agricole, aparate cu jet de
apă, fitile adaptate pentru sobele pe kerosen,
vitrine pentru depozitarea vinurilor, electrice,
aparate electrice pentru fabricarea iaurtului.

───────
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(210) M 2022 01002
(151) 10/02/2022
(732) AD REGESTA SA, STR.DRUMUL

VALEA ARGOVEI, NR.32C,
MANSARDA, SECTOR 6,
BUCURESTI, ROMANIA

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

(540)

RM RegMaster

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.11.05; 26.11.08

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

9. Software (aplicații descarcabile).
───────

(210) M 2022 01003
(151) 10/02/2022
(732) ALIA S.A, STR. BARIERA

VÎLCII, NR.245, JUDETUL DOLJ,
CRAIOVA, DOLJ, ROMANIA

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ NEAGU
LAURA
, STR. DINU VINTILĂ, NR. 6B, BL.3,
SC.K,
AP.2, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

AKERON

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

3. Preparate cosmetice si articole de toaleta
nemedicinale: deodorant de uz uman sau
veterinar, parfumuri, uleiuri esenţiale, preparate
pentru ras, lotiuni pentru ras, lotiuni după
ras, odorizante, săpunuri, apa de toaleta,
antiperspirante, cosmetice, truse cosmetice,
crame cosmetice, creme cosmetice pentru
ingrijirea pielii, cosmetice pentru copii, lotiuni
pentru par, extracte din plante pentru
scopuri cosmetice, rujuri, lotiuni pentru scopuri
cosmetice, preparate pentru machiaj, machiaje,
preparate pentru ingrijirea unghiilor, preparate
fitocosmetice, şervetele impregnate cu lotiuni
cosmetice, şervetele impregnate cu lotiuni
pentru demachiere, apa de toaleta, preparate
pentru ras, sampoane, preparate pentru
improspatarea respiraţiei, betisoare din bumbac
pentru uz cosmetic, preparate depilatoare, gene
si unghii false, preparate aloe vera pentru
scopuri cosmetice, hârtie abraziva, produse
nemedicinale pentru ingrijirea dinţilor, preparate
de albire si alte substanţe de spălare, preparate
de curăţare, lustruire, degresare, abrazive,
detergenţi.
16. Hârtie si carton, folii de plastic pentru
documente, folii si pungi pentru ambalat si
impachetat, articole din hârtie, şervetele, rola
hârtie, prosop din hârtie, hârtie igienica, garnituri
de masa din hârtie , hârtie pentru impachetat,
pungi de cadouri, plicuri, cutii pentru ambalat,
şervetele din hârtie pentru demachiere.
35. Strângerea la un loc, în folosul
terților,a următoarelor categorii de bunuri:
preparate cosmetice și articole de toaletă
nemedicinale,parfumuri, deodorante, spume
pentru uz cosmetic și igienic, uleiuri esențiale,
preparate de albire și alte substanțe de spălare,
preparate de curățare și degresare, bijuterii,
articole din hârtie de unică folosință, articole
din hârtie de uz menajer, șervețele, șervețele
demachiante, hârtie igienică, prosoape din
hârtie, rola din hârtie, pungi din hârtie,produse
din hârtie pentru ambalare și depozitare, folii și
pungi pentru ambalat și împachetat, articole de
îmbrăcăminte, articole de încălțăminte, articole
pentru acoperirea capului,articole din piele și
imitații din piele, mobilier, ustensile de uz casnic
sau bucătărie, jocuri, jucării,produse alimentare,
băuturi alcoolice și non alcoolice (cu excepţia
transportului acestora), permiţând clienţilor să
vadă și să cumpere în mod convenabil aceste
bunuri, prin magazine en gros sau en detail,
prin cataloage de vânzare, prin corespondență
sau prin mijloace electronice, servicii de vânzare
cu ridicată și amănuntul, în mediul online și
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offline, de produse alimentare și nealimentare,
administraţie comercială. Prezentarea mărfurilor
în medii de comunicare, pentru servicii
de comerţ, prin intermediul magazinelor,
magazinelor online, servicii de informaţii
și consiliere comercială pentru consumatori,
servicii de agenţii de import și export, servicii de
comercializare a bunurilor pe platforme speciale
de vânzare.

───────

(210) M 2022 01004
(151) 10/02/2022
(732) DOZA DE SANATATE, STR.

AVIATORILOR NR. 3A, PARTER,
SC. A, AP.3, JUDEȚ CLUJ, TURDA,
CLUJ, ROMANIA

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

(540)

DOZA DE SĂNĂTATE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Suplimente alimentare, suplimente
alimentare antioxidante, suplimente alimentare
proteice, suplimente alimentare medicinale,
suplimente alimentare lichide, suplimente
alimentare cu luteină, suplimente alimentare
pentru sportivi, suplimente alimentare si
preparate dietetice, batoane alimentare ca
suplimente nutritive, suplimente alimentare cu
acid folic, suplimente alimentare pe bază
de propolis, suplimente alimentare pe bază
de minerale, suplimente alimentare pe bază
de drojdie, suplimente alimentare pe bază
de polen, suplimente alimentare pe bază de
enzime, suplimente alimentare pe bază de
albumină, suplimente alimentare pe bază de
glucoză, suplimente alimentare pe bază de
lecitină, suplimente alimentare cu isoflavone
de soia, suplimente alimentare pe bază de
clorela, suplimente alimentare realizate în
principal din minerale, suplimente alimentare
realizate în principal din vitamine, suplimente
alimentare alcătuite în principal din magneziu,
suplimente alimentare alcătuite în principal
din fier, suplimente alimentare alcătuite în

principal din calciu, suplimente alimentare pe
bază de cărbune activ, suplimente alimentare
pentru sănătate care conțin ginseng, suplimente
alimentare pe bază de semințe de in,
suplimente alimentare pe bază de lăptișor
de matcă, suplimente alimentare pe bază
de germeni de grâu, suplimente alimentare
pentru persoanele cu nevoi dietetice speciale,
suplimente alimentare pe bază de pudră de
acai, suplimente alimentare pentru sănătate
care conțin ginseng roșu, suplimente alimentare
pentru îmbunătățirea formei fizice și a rezistenței,
suplimente alimentare pe bază de ulei de
semințe de in, preparate pe bază de vitamine
sub formă de suplimente alimentare, suplimente
alimentare sub formă de prafuri de spori de
ganoderma lucidum, agenți de administrare
sub formă de pelicule solubile care facilitează
administrarea de suplimente alimentare,
colagen de uz medical, suplimente alimentare
pentru animale, suplimente proteice pentru
animale, suplimente alimentare antibiotice
pentru animale, suplimente medicinale pentru
hrana animalelor, suplimente dietetice pentru
animalele de companie, suplimente pe bază de
vitamine pentru animale, suplimente dietetice
pentru animale de companie, sub formă
de recompense, suplimente dietetice pentru
animale de companie, sub forma unui
amestec pudră pentru băuturi, suplimente cu
vitamine și cu minerale pentru animale de
companie, preparate probiotice utilizate în
scopuri medicale, care ajută la menținerea
unui echilibru natural al florei din sistemul
digestiv, polen de albine pentru uz ca supliment
alimentar în dietă, băuturi (suplimente dietetice),
antioxidanți de uz dietetic, suplimente dietetice
și nutritive, preparate dietetice și alimentare,
băuturi dietetice de uz medical, suplimente
dietetice de uz veterinar, suplimente dietetice
pe bază de grâu, suplimente dietetice pe
bază de zinc, suplimente dietetice adaptate
pentru uzul veterinar, suplimente dietetice
pentru consumul uman, îndulcitori dietetici
de uz medical, suplimente dietetice care
conțin vitamine, suplimente dietetice pentru
controlul colesterolului, suplimente dietetice
care conțin aminoacizi, preparate din aloe
vera pentru uz farmaceutic, preparate din
aloe vera de uz terapeutic, gel pe bază
de aloe vera de uz terapeutic, preparate
pentru tractul urinar, preparate farmaceutice
pentru prevenirea tulburărilor sistemului genito-
urinar, preparate farmaceutice pentru tratarea
bolilor sistemului genito-urinar, picături de
ulei din ficat de cod, preparate farmaceutice
pentru prevenirea bolilor sistemului imunitar,
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sirop de tuse, siropuri de uz farmaceutic,
alimente pentru diabetici, îndulcitori artificiali
adaptați pentru diabetici, nectar de fructe pentru
diabetici, adaptat pentru uz medical, ser calmant
pentru piele (medicamentos), creme medicinale
pentru piele, unguente medicinale pentru
aplicarea pe piele, loțiuni tonice pentru piele
(medicinale), tratamente (medicinale) pentru
pielea animalelor, loțiuni farmaceutice pentru
piele, produse farmaceutice cardiovasculare.
35. Servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu suplimente alimentare, suplimente alimentare
antioxidante, suplimente alimentare proteice,
suplimente alimentare medicinale, suplimente
alimentare lichide, suplimente alimentare cu
luteină, suplimente alimentare pentru sportivi,
suplimente alimentare si preparate dietetice,
batoane alimentare ca suplimente nutritive,
suplimente alimentare cu acid folic, suplimente
alimentare pe bază de propolis, suplimente
alimentare pe bază de minerale, suplimente
alimentare pe bază de drojdie, suplimente
alimentare pe bază de polen, suplimente
alimentare pe bază de enzime, suplimente
alimentare pe bază de albumină, suplimente
alimentare pe bază de glucoză, suplimente
alimentare pe bază de lecitină, suplimente
alimentare cu isoflavone de soia, suplimente
alimentare pe bază de clorela, suplimente
alimentare realizate în principal din minerale,
suplimente alimentare realizate în principal din
vitamine, suplimente alimentare alcătuite în
principal din magneziu, suplimente alimentare
alcătuite în principal din fier, suplimente
alimentare alcătuite în principal din calciu,
suplimente alimentare pe bază de cărbune activ,
suplimente alimentare pentru sănătate care
conțin ginseng, suplimente alimentare pe bază
de semințe de in, suplimente alimentare pe bază
de lăptișor de matcă, suplimente alimentare pe
bază de germeni de grâu, suplimente alimentare
pentru persoanele cu nevoi dietetice speciale,
suplimente alimentare pe bază de pudră de
acai, suplimente alimentare pentru sănătate
care conțin ginseng roșu, suplimente alimentare
pentru îmbunătățirea formei fizice și a rezistenței,
suplimente alimentare pe bază de ulei de
semințe de in, preparate pe bază de vitamine
sub formă de suplimente alimentare, suplimente
alimentare sub formă de prafuri de spori de
ganoderma lucidum, agenți de administrare
sub formă de pelicule solubile care facilitează
administrarea de suplimente alimentare,
colagen de uz medical, suplimente alimentare
pentru animale, suplimente proteice pentru
animale, suplimente alimentare antibiotice
pentru animale, suplimente medicinale pentru

hrana animalelor, suplimente dietetice pentru
animalele de companie, suplimente pe bază de
vitamine pentru animale, suplimente dietetice
pentru animale de companie, sub formă
de recompense, suplimente dietetice pentru
animale de companie, sub forma unui
amestec pudră pentru băuturi, suplimente cu
vitamine și cu minerale pentru animale de
companie, preparate probiotice utilizate în
scopuri medicale, care ajută la menținerea
unui echilibru natural al florei din sistemul
digestiv, polen de albine pentru uz ca supliment
alimentar în dietă, băuturi (suplimente dietetice),
antioxidanți de uz dietetic, suplimente dietetice
și nutritive, preparate dietetice și alimentare,
băuturi dietetice de uz medical, suplimente
dietetice de uz veterinar, suplimente dietetice
pe bază de grâu, suplimente dietetice pe
bază de zinc, suplimente dietetice adaptate
pentru uzul veterinar, suplimente dietetice
pentru consumul uman, îndulcitori dietetici
de uz medical, suplimente dietetice care
conțin vitamine, suplimente dietetice pentru
controlul colesterolului, suplimente dietetice
care conțin aminoacizi, preparate din aloe
vera pentru uz farmaceutic, preparate din
aloe vera de uz terapeutic, gel pe bază
de aloe vera de uz terapeutic, preparate
pentru tractul urinar, preparate farmaceutice
pentru prevenirea tulburărilor sistemului genito-
urinar, preparate farmaceutice pentru tratarea
bolilor sistemului genito-urinar, picături de
ulei din ficat de cod, preparate farmaceutice
pentru prevenirea bolilor sistemului imunitar,
sirop de tuse, siropuri de uz farmaceutic,
alimente pentru diabetici, îndulcitori artificiali
adaptați pentru diabetici, nectar de fructe pentru
diabetici, adaptat pentru uz medical, ser calmant
pentru piele (medicamentos), creme medicinale
pentru piele, unguente medicinale pentru
aplicarea pe piele, loțiuni tonice pentru piele
(medicinale), tratamente (medicinale) pentru
pielea animalelor, loțiuni farmaceutice pentru
piele, produse farmaceutice cardiovasculare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu suplimente alimentare, suplimente alimentare
antioxidante, suplimente alimentare proteice,
suplimente alimentare medicinale, suplimente
alimentare lichide, suplimente alimentare cu
luteină, suplimente alimentare pentru sportivi,
suplimente alimentare si preparate dietetice,
batoane alimentare ca suplimente nutritive,
suplimente alimentare cu acid folic, suplimente
alimentare pe bază de propolis, suplimente
alimentare pe bază de minerale, suplimente
alimentare pe bază de drojdie, suplimente
alimentare pe bază de polen, suplimente
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alimentare pe bază de enzime, suplimente
alimentare pe bază de albumină, suplimente
alimentare pe bază de glucoză, suplimente
alimentare pe bază de lecitină, suplimente
alimentare cu isoflavone de soia, suplimente
alimentare pe bază de clorela, suplimente
alimentare realizate în principal din minerale,
suplimente alimentare realizate în principal din
vitamine, suplimente alimentare alcătuite în
principal din magneziu, suplimente alimentare
alcătuite în principal din fier, suplimente
alimentare alcătuite în principal din calciu,
suplimente alimentare pe bază de cărbune activ,
suplimente alimentare pentru sănătate care
conțin ginseng, suplimente alimentare pe bază
de semințe de in, suplimente alimentare pe bază
de lăptișor de matcă, suplimente alimentare pe
bază de germeni de grâu, suplimente alimentare
pentru persoanele cu nevoi dietetice speciale,
suplimente alimentare pe bază de pudră de
acai, suplimente alimentare pentru sănătate
care conțin ginseng roșu, suplimente alimentare
pentru îmbunătățirea formei fizice și a rezistenței,
suplimente alimentare pe bază de ulei de
semințe de in, preparate pe bază de vitamine
sub formă de suplimente alimentare, suplimente
alimentare sub formă de prafuri de spori de
ganoderma lucidum, agenți de administrare
sub formă de pelicule solubile care facilitează
administrarea de suplimente alimentare,
colagen de uz medical, suplimente alimentare
pentru animale, suplimente proteice pentru
animale, suplimente alimentare antibiotice
pentru animale, suplimente medicinale pentru
hrana animalelor, suplimente dietetice pentru
animalele de companie, suplimente pe bază de
vitamine pentru animale, suplimente dietetice
pentru animale de companie, sub formă
de recompense, suplimente dietetice pentru
animale de companie, sub forma unui
amestec pudră pentru băuturi, suplimente cu
vitamine și cu minerale pentru animale de
companie, preparate probiotice utilizate în
scopuri medicale, care ajută la menținerea
unui echilibru natural al florei din sistemul
digestiv, polen de albine pentru uz ca supliment
alimentar în dietă, băuturi (suplimente dietetice),
antioxidanți de uz dietetic, suplimente dietetice
și nutritive, preparate dietetice și alimentare,
băuturi dietetice de uz medical, suplimente
dietetice de uz veterinar, suplimente dietetice
pe bază de grâu, suplimente dietetice pe
bază de zinc, suplimente dietetice adaptate
pentru uzul veterinar, suplimente dietetice
pentru consumul uman, îndulcitori dietetici
de uz medical, suplimente dietetice care
conțin vitamine, suplimente dietetice pentru

controlul colesterolului, suplimente dietetice
care conțin aminoacizi, preparate din aloe
vera pentru uz farmaceutic, preparate din
aloe vera de uz terapeutic, gel pe bază
de aloe vera de uz terapeutic, preparate
pentru tractul urinar, preparate farmaceutice
pentru prevenirea tulburărilor sistemului genito-
urinar, preparate farmaceutice pentru tratarea
bolilor sistemului genito-urinar, picături de
ulei din ficat de cod, preparate farmaceutice
pentru prevenirea bolilor sistemului imunitar,
sirop de tuse, siropuri de uz farmaceutic,
alimente pentru diabetici, îndulcitori artificiali
adaptați pentru diabetici, nectar de fructe pentru
diabetici, adaptat pentru uz medical, ser calmant
pentru piele (medicamentos), creme medicinale
pentru piele, unguente medicinale pentru
aplicarea pe piele, loțiuni tonice pentru piele
(medicinale), tratamente (medicinale) pentru
pielea animalelor, loțiuni farmaceutice pentru
piele, produse farmaceutice cardiovasculare,
publicitate, inclusiv publicitatea online pentru
suplimente alimentare, suplimente alimentare
antioxidante, suplimente alimentare proteice,
suplimente alimentare medicinale, suplimente
alimentare lichide, suplimente alimentare cu
luteină, suplimente alimentare pentru sportivi,
suplimente alimentare si preparate dietetice,
batoane alimentare ca suplimente nutritive,
suplimente alimentare cu acid folic, suplimente
alimentare pe bază de propolis, suplimente
alimentare pe bază de minerale, suplimente
alimentare pe bază de drojdie, suplimente
alimentare pe bază de polen, suplimente
alimentare pe bază de enzime, suplimente
alimentare pe bază de albumină, suplimente
alimentare pe bază de glucoză, suplimente
alimentare pe bază de lecitină, suplimente
alimentare cu isoflavone de soia, suplimente
alimentare pe bază de clorela, suplimente
alimentare realizate în principal din minerale,
suplimente alimentare realizate în principal din
vitamine, suplimente alimentare alcătuite în
principal din magneziu, suplimente alimentare
alcătuite în principal din fier, suplimente
alimentare alcătuite în principal din calciu,
suplimente alimentare pe bază de cărbune activ,
suplimente alimentare pentru sănătate care
conțin ginseng, suplimente alimentare pe bază
de semințe de in, suplimente alimentare pe bază
de lăptișor de matcă, suplimente alimentare pe
bază de germeni de grâu, suplimente alimentare
pentru persoanele cu nevoi dietetice speciale,
suplimente alimentare pe bază de pudră de
acai, suplimente alimentare pentru sănătate
care conțin ginseng roșu, suplimente alimentare
pentru îmbunătățirea formei fizice și a rezistenței,
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suplimente alimentare pe bază de ulei de
semințe de in, preparate pe bază de vitamine
sub formă de suplimente alimentare, suplimente
alimentare sub formă de prafuri de spori de
ganoderma lucidum, agenți de administrare
sub formă de pelicule solubile care facilitează
administrarea de suplimente alimentare,
colagen de uz medical, suplimente alimentare
pentru animale, suplimente proteice pentru
animale, suplimente alimentare antibiotice
pentru animale, suplimente medicinale pentru
hrana animalelor, suplimente dietetice pentru
animalele de companie, suplimente pe bază de
vitamine pentru animale, suplimente dietetice
pentru animale de companie, sub formă
de recompense, suplimente dietetice pentru
animale de companie, sub forma unui
amestec pudră pentru băuturi, suplimente cu
vitamine și cu minerale pentru animale de
companie, preparate probiotice utilizate în
scopuri medicale, care ajută la menținerea
unui echilibru natural al florei din sistemul
digestiv, polen de albine pentru uz ca supliment
alimentar în dietă, băuturi (suplimente dietetice),
antioxidanți de uz dietetic, suplimente dietetice
și nutritive, preparate dietetice și alimentare,
băuturi dietetice de uz medical, suplimente
dietetice de uz veterinar, suplimente dietetice
pe bază de grâu, suplimente dietetice pe
bază de zinc, suplimente dietetice adaptate
pentru uzul veterinar, suplimente dietetice
pentru consumul uman, îndulcitori dietetici
de uz medical, suplimente dietetice care
conțin vitamine, suplimente dietetice pentru
controlul colesterolului, suplimente dietetice
care conțin aminoacizi, preparate din aloe
vera pentru uz farmaceutic, preparate din
aloe vera de uz terapeutic, gel pe bază
de aloe vera de uz terapeutic, preparate
pentru tractul urinar, preparate farmaceutice
pentru prevenirea tulburărilor sistemului genito-
urinar, preparate farmaceutice pentru tratarea
bolilor sistemului genito-urinar, picături de
ulei din ficat de cod, preparate farmaceutice
pentru prevenirea bolilor sistemului imunitar,
sirop de tuse, siropuri de uz farmaceutic,
alimente pentru diabetici, îndulcitori artificiali
adaptați pentru diabetici, nectar de fructe
pentru diabetici, adaptat pentru uz medical,
ser calmant pentru piele (medicamentos),
creme medicinale pentru piele, unguente
medicinale pentru aplicarea pe piele, loțiuni
tonice pentru piele (medicinale), tratamente
(medicinale) pentru pielea animalelor, loțiuni
farmaceutice pentru piele, produse farmaceutice
cardiovasculare, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor magazinelor de

comert cu amănuntul in legatura cu
suplimente alimentare, suplimente alimentare
antioxidante, suplimente alimentare proteice,
suplimente alimentare medicinale, suplimente
alimentare lichide, suplimente alimentare cu
luteină, suplimente alimentare pentru sportivi,
suplimente alimentare si preparate dietetice,
batoane alimentare ca suplimente nutritive,
suplimente alimentare cu acid folic, suplimente
alimentare pe bază de propolis, suplimente
alimentare pe bază de minerale, suplimente
alimentare pe bază de drojdie, suplimente
alimentare pe bază de polen, suplimente
alimentare pe bază de enzime, suplimente
alimentare pe bază de albumină, suplimente
alimentare pe bază de glucoză, suplimente
alimentare pe bază de lecitină, suplimente
alimentare cu isoflavone de soia, suplimente
alimentare pe bază de clorela, suplimente
alimentare realizate în principal din minerale,
suplimente alimentare realizate în principal din
vitamine, suplimente alimentare alcătuite în
principal din magneziu, suplimente alimentare
alcătuite în principal din fier, suplimente
alimentare alcătuite în principal din calciu,
suplimente alimentare pe bază de cărbune activ,
suplimente alimentare pentru sănătate care
conțin ginseng, suplimente alimentare pe bază
de semințe de in, suplimente alimentare pe bază
de lăptișor de matcă, suplimente alimentare pe
bază de germeni de grâu, suplimente alimentare
pentru persoanele cu nevoi dietetice speciale,
suplimente alimentare pe bază de pudră de
acai, suplimente alimentare pentru sănătate
care conțin ginseng roșu, suplimente alimentare
pentru îmbunătățirea formei fizice și a rezistenței,
suplimente alimentare pe bază de ulei de
semințe de in, preparate pe bază de vitamine
sub formă de suplimente alimentare, suplimente
alimentare sub formă de prafuri de spori de
ganoderma lucidum, agenți de administrare
sub formă de pelicule solubile care facilitează
administrarea de suplimente alimentare,
colagen de uz medical, suplimente alimentare
pentru animale, suplimente proteice pentru
animale, suplimente alimentare antibiotice
pentru animale, suplimente medicinale pentru
hrana animalelor, suplimente dietetice pentru
animalele de companie, suplimente pe bază de
vitamine pentru animale, suplimente dietetice
pentru animale de companie, sub formă
de recompense, suplimente dietetice pentru
animale de companie, sub forma unui
amestec pudră pentru băuturi, suplimente cu
vitamine și cu minerale pentru animale de
companie, preparate probiotice utilizate în
scopuri medicale, care ajută la menținerea
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unui echilibru natural al florei din sistemul
digestiv, polen de albine pentru uz ca supliment
alimentar în dietă, băuturi (suplimente dietetice),
antioxidanți de uz dietetic, suplimente dietetice
și nutritive, preparate dietetice și alimentare,
băuturi dietetice de uz medical, suplimente
dietetice de uz veterinar, suplimente dietetice
pe bază de grâu, suplimente dietetice pe
bază de zinc, suplimente dietetice adaptate
pentru uzul veterinar, suplimente dietetice
pentru consumul uman, îndulcitori dietetici
de uz medical, suplimente dietetice care
conțin vitamine, suplimente dietetice pentru
controlul colesterolului, suplimente dietetice
care conțin aminoacizi, preparate din aloe
vera pentru uz farmaceutic, preparate din
aloe vera de uz terapeutic, gel pe bază
de aloe vera de uz terapeutic, preparate
pentru tractul urinar, preparate farmaceutice
pentru prevenirea tulburărilor sistemului genito-
urinar, preparate farmaceutice pentru tratarea
bolilor sistemului genito-urinar, picături de
ulei din ficat de cod, preparate farmaceutice
pentru prevenirea bolilor sistemului imunitar,
sirop de tuse, siropuri de uz farmaceutic,
alimente pentru diabetici, îndulcitori artificiali
adaptați pentru diabetici, nectar de fructe pentru
diabetici, adaptat pentru uz medical, ser calmant
pentru piele (medicamentos), creme medicinale
pentru piele, unguente medicinale pentru
aplicarea pe piele, loțiuni tonice pentru piele
(medicinale), tratamente (medicinale) pentru
pielea animalelor, loțiuni farmaceutice pentru
piele, produse farmaceutice cardiovasculare,
servicii de informații comerciale furnizate
online dintr-o bază de date computerizată
sau de pe internet, servicii de marketing,
publicitate şi promovare in legatura cu
suplimente alimentare, suplimente alimentare
antioxidante, suplimente alimentare proteice,
suplimente alimentare medicinale, suplimente
alimentare lichide, suplimente alimentare cu
luteină, suplimente alimentare pentru sportivi,
suplimente alimentare si preparate dietetice,
batoane alimentare ca suplimente nutritive,
suplimente alimentare cu acid folic, suplimente
alimentare pe bază de propolis, suplimente
alimentare pe bază de minerale, suplimente
alimentare pe bază de drojdie, suplimente
alimentare pe bază de polen, suplimente
alimentare pe bază de enzime, suplimente
alimentare pe bază de albumină, suplimente
alimentare pe bază de glucoză, suplimente
alimentare pe bază de lecitină, suplimente
alimentare cu isoflavone de soia, suplimente
alimentare pe bază de clorela, suplimente
alimentare realizate în principal din minerale,

suplimente alimentare realizate în principal din
vitamine, suplimente alimentare alcătuite în
principal din magneziu, suplimente alimentare
alcătuite în principal din fier, suplimente
alimentare alcătuite în principal din calciu,
suplimente alimentare pe bază de cărbune activ,
suplimente alimentare pentru sănătate care
conțin ginseng, suplimente alimentare pe bază
de semințe de in, suplimente alimentare pe bază
de lăptișor de matcă, suplimente alimentare pe
bază de germeni de grâu, suplimente alimentare
pentru persoanele cu nevoi dietetice speciale,
suplimente alimentare pe bază de pudră de
acai, suplimente alimentare pentru sănătate
care conțin ginseng roșu, suplimente alimentare
pentru îmbunătățirea formei fizice și a rezistenței,
suplimente alimentare pe bază de ulei de
semințe de in, preparate pe bază de vitamine
sub formă de suplimente alimentare, suplimente
alimentare sub formă de prafuri de spori de
ganoderma lucidum, agenți de administrare
sub formă de pelicule solubile care facilitează
administrarea de suplimente alimentare,
colagen de uz medical, suplimente alimentare
pentru animale, suplimente proteice pentru
animale, suplimente alimentare antibiotice
pentru animale, suplimente medicinale pentru
hrana animalelor, suplimente dietetice pentru
animalele de companie, suplimente pe bază de
vitamine pentru animale, suplimente dietetice
pentru animale de companie, sub formă
de recompense, suplimente dietetice pentru
animale de companie, sub forma unui
amestec pudră pentru băuturi, suplimente cu
vitamine și cu minerale pentru animale de
companie, preparate probiotice utilizate în
scopuri medicale, care ajută la menținerea
unui echilibru natural al florei din sistemul
digestiv, polen de albine pentru uz ca supliment
alimentar în dietă, băuturi (suplimente dietetice),
antioxidanți de uz dietetic, suplimente dietetice
și nutritive, preparate dietetice și alimentare,
băuturi dietetice de uz medical, suplimente
dietetice de uz veterinar, suplimente dietetice
pe bază de grâu, suplimente dietetice pe
bază de zinc, suplimente dietetice adaptate
pentru uzul veterinar, suplimente dietetice
pentru consumul uman, îndulcitori dietetici
de uz medical, suplimente dietetice care
conțin vitamine, suplimente dietetice pentru
controlul colesterolului, suplimente dietetice
care conțin aminoacizi, preparate din aloe
vera pentru uz farmaceutic, preparate din
aloe vera de uz terapeutic, gel pe bază
de aloe vera de uz terapeutic, preparate
pentru tractul urinar, preparate farmaceutice
pentru prevenirea tulburărilor sistemului genito-
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urinar, preparate farmaceutice pentru tratarea
bolilor sistemului genito-urinar, picături de
ulei din ficat de cod, preparate farmaceutice
pentru prevenirea bolilor sistemului imunitar,
sirop de tuse, siropuri de uz farmaceutic,
alimente pentru diabetici, îndulcitori artificiali
adaptați pentru diabetici, nectar de fructe pentru
diabetici, adaptat pentru uz medical, ser calmant
pentru piele (medicamentos), creme medicinale
pentru piele, unguente medicinale pentru
aplicarea pe piele, loțiuni tonice pentru piele
(medicinale), tratamente (medicinale) pentru
pielea animalelor, loțiuni farmaceutice pentru
piele, produse farmaceutice cardiovasculare,
pentru a permite clientilor sa le vada si sa
le achizitioneze cat mai comod, prin magazine
en gros sau en detail, prin cataloage de
vanzare prin corespondenta, prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web si prin
intermediul emisiunilor de teleshopping, servicii
de magazin fizic sau online de comercializare
cu amanuntul si/sau cu ridicata in legatura cu
suplimente alimentare, suplimente alimentare
antioxidante, suplimente alimentare proteice,
suplimente alimentare medicinale, suplimente
alimentare lichide, suplimente alimentare cu
luteină, suplimente alimentare pentru sportivi,
suplimente alimentare si preparate dietetice,
batoane alimentare ca suplimente nutritive,
suplimente alimentare cu acid folic, suplimente
alimentare pe bază de propolis, suplimente
alimentare pe bază de minerale, suplimente
alimentare pe bază de drojdie, suplimente
alimentare pe bază de polen, suplimente
alimentare pe bază de enzime, suplimente
alimentare pe bază de albumină, suplimente
alimentare pe bază de glucoză, suplimente
alimentare pe bază de lecitină, suplimente
alimentare cu isoflavone de soia, suplimente
alimentare pe bază de clorela, suplimente
alimentare realizate în principal din minerale,
suplimente alimentare realizate în principal din
vitamine, suplimente alimentare alcătuite în
principal din magneziu, suplimente alimentare
alcătuite în principal din fier, suplimente
alimentare alcătuite în principal din calciu,
suplimente alimentare pe bază de cărbune activ,
suplimente alimentare pentru sănătate care
conțin ginseng, suplimente alimentare pe bază
de semințe de in, suplimente alimentare pe bază
de lăptișor de matcă, suplimente alimentare pe
bază de germeni de grâu, suplimente alimentare
pentru persoanele cu nevoi dietetice speciale,
suplimente alimentare pe bază de pudră de
acai, suplimente alimentare pentru sănătate
care conțin ginseng roșu, suplimente alimentare
pentru îmbunătățirea formei fizice și a rezistenței,

suplimente alimentare pe bază de ulei de
semințe de in, preparate pe bază de vitamine
sub formă de suplimente alimentare, suplimente
alimentare sub formă de prafuri de spori de
ganoderma lucidum, agenți de administrare
sub formă de pelicule solubile care facilitează
administrarea de suplimente alimentare,
colagen de uz medical, suplimente alimentare
pentru animale, suplimente proteice pentru
animale, suplimente alimentare antibiotice
pentru animale, suplimente medicinale pentru
hrana animalelor, suplimente dietetice pentru
animalele de companie, suplimente pe bază de
vitamine pentru animale, suplimente dietetice
pentru animale de companie, sub formă
de recompense, suplimente dietetice pentru
animale de companie, sub forma unui
amestec pudră pentru băuturi, suplimente cu
vitamine și cu minerale pentru animale de
companie, preparate probiotice utilizate în
scopuri medicale, care ajută la menținerea
unui echilibru natural al florei din sistemul
digestiv, polen de albine pentru uz ca supliment
alimentar în dietă, băuturi (suplimente dietetice),
antioxidanți de uz dietetic, suplimente dietetice
și nutritive, preparate dietetice și alimentare,
băuturi dietetice de uz medical, suplimente
dietetice de uz veterinar, suplimente dietetice
pe bază de grâu, suplimente dietetice pe
bază de zinc, suplimente dietetice adaptate
pentru uzul veterinar, suplimente dietetice
pentru consumul uman, îndulcitori dietetici
de uz medical, suplimente dietetice care
conțin vitamine, suplimente dietetice pentru
controlul colesterolului, suplimente dietetice
care conțin aminoacizi, preparate din aloe
vera pentru uz farmaceutic, preparate din
aloe vera de uz terapeutic, gel pe bază
de aloe vera de uz terapeutic, preparate
pentru tractul urinar, preparate farmaceutice
pentru prevenirea tulburărilor sistemului genito-
urinar, preparate farmaceutice pentru tratarea
bolilor sistemului genito-urinar, picături de
ulei din ficat de cod, preparate farmaceutice
pentru prevenirea bolilor sistemului imunitar,
sirop de tuse, siropuri de uz farmaceutic,
alimente pentru diabetici, îndulcitori artificiali
adaptați pentru diabetici, nectar de fructe
pentru diabetici, adaptat pentru uz medical,
ser calmant pentru piele (medicamentos),
creme medicinale pentru piele, unguente
medicinale pentru aplicarea pe piele, loțiuni
tonice pentru piele (medicinale), tratamente
(medicinale) pentru pielea animalelor, loțiuni
farmaceutice pentru piele, produse farmaceutice
cardiovasculare, distribuire de materiale
publicitare, și anume, pliante, prospecte, broșuri,



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 06/2022

336

mostre, în special pentru vânzările la distanță
de suplimente alimentare, suplimente alimentare
antioxidante, suplimente alimentare proteice,
suplimente alimentare medicinale, suplimente
alimentare lichide, suplimente alimentare cu
luteină, suplimente alimentare pentru sportivi,
suplimente alimentare si preparate dietetice,
batoane alimentare ca suplimente nutritive,
suplimente alimentare cu acid folic, suplimente
alimentare pe bază de propolis, suplimente
alimentare pe bază de minerale, suplimente
alimentare pe bază de drojdie, suplimente
alimentare pe bază de polen, suplimente
alimentare pe bază de enzime, suplimente
alimentare pe bază de albumină, suplimente
alimentare pe bază de glucoză, suplimente
alimentare pe bază de lecitină, suplimente
alimentare cu isoflavone de soia, suplimente
alimentare pe bază de clorela, suplimente
alimentare realizate în principal din minerale,
suplimente alimentare realizate în principal din
vitamine, suplimente alimentare alcătuite în
principal din magneziu, suplimente alimentare
alcătuite în principal din fier, suplimente
alimentare alcătuite în principal din calciu,
suplimente alimentare pe bază de cărbune activ,
suplimente alimentare pentru sănătate care
conțin ginseng, suplimente alimentare pe bază
de semințe de in, suplimente alimentare pe bază
de lăptișor de matcă, suplimente alimentare pe
bază de germeni de grâu, suplimente alimentare
pentru persoanele cu nevoi dietetice speciale,
suplimente alimentare pe bază de pudră de
acai, suplimente alimentare pentru sănătate
care conțin ginseng roșu, suplimente alimentare
pentru îmbunătățirea formei fizice și a rezistenței,
suplimente alimentare pe bază de ulei de
semințe de in, preparate pe bază de vitamine
sub formă de suplimente alimentare, suplimente
alimentare sub formă de prafuri de spori de
ganoderma lucidum, agenți de administrare
sub formă de pelicule solubile care facilitează
administrarea de suplimente alimentare,
colagen de uz medical, suplimente alimentare
pentru animale, suplimente proteice pentru
animale, suplimente alimentare antibiotice
pentru animale, suplimente medicinale pentru
hrana animalelor, suplimente dietetice pentru
animalele de companie, suplimente pe bază de
vitamine pentru animale, suplimente dietetice
pentru animale de companie, sub formă
de recompense, suplimente dietetice pentru
animale de companie, sub forma unui
amestec pudră pentru băuturi, suplimente cu
vitamine și cu minerale pentru animale de
companie, preparate probiotice utilizate în
scopuri medicale, care ajută la menținerea

unui echilibru natural al florei din sistemul
digestiv, polen de albine pentru uz ca supliment
alimentar în dietă, băuturi (suplimente dietetice),
antioxidanți de uz dietetic, suplimente dietetice
și nutritive, preparate dietetice și alimentare,
băuturi dietetice de uz medical, suplimente
dietetice de uz veterinar, suplimente dietetice
pe bază de grâu, suplimente dietetice pe
bază de zinc, suplimente dietetice adaptate
pentru uzul veterinar, suplimente dietetice
pentru consumul uman, îndulcitori dietetici
de uz medical, suplimente dietetice care
conțin vitamine, suplimente dietetice pentru
controlul colesterolului, suplimente dietetice
care conțin aminoacizi, preparate din aloe
vera pentru uz farmaceutic, preparate din
aloe vera de uz terapeutic, gel pe bază
de aloe vera de uz terapeutic, preparate
pentru tractul urinar, preparate farmaceutice
pentru prevenirea tulburărilor sistemului genito-
urinar, preparate farmaceutice pentru tratarea
bolilor sistemului genito-urinar, picături de
ulei din ficat de cod, preparate farmaceutice
pentru prevenirea bolilor sistemului imunitar,
sirop de tuse, siropuri de uz farmaceutic,
alimente pentru diabetici, îndulcitori artificiali
adaptați pentru diabetici, nectar de fructe pentru
diabetici, adaptat pentru uz medical, ser calmant
pentru piele (medicamentos), creme medicinale
pentru piele, unguente medicinale pentru
aplicarea pe piele, loțiuni tonice pentru piele
(medicinale), tratamente (medicinale) pentru
pielea animalelor, loțiuni farmaceutice pentru
piele, produse farmaceutice cardiovasculare,
prezentarea produselor prin toate mijloacele de
comunicare pentru vânzarea cu amănuntul si
ridicata de suplimente alimentare, suplimente
alimentare antioxidante, suplimente alimentare
proteice, suplimente alimentare medicinale,
suplimente alimentare lichide, suplimente
alimentare cu luteină, suplimente alimentare
pentru sportivi, suplimente alimentare si
preparate dietetice, batoane alimentare ca
suplimente nutritive, suplimente alimentare cu
acid folic, suplimente alimentare pe bază
de propolis, suplimente alimentare pe bază
de minerale, suplimente alimentare pe bază
de drojdie, suplimente alimentare pe bază
de polen, suplimente alimentare pe bază de
enzime, suplimente alimentare pe bază de
albumină, suplimente alimentare pe bază de
glucoză, suplimente alimentare pe bază de
lecitină, suplimente alimentare cu isoflavone
de soia, suplimente alimentare pe bază de
clorela, suplimente alimentare realizate în
principal din minerale, suplimente alimentare
realizate în principal din vitamine, suplimente
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alimentare alcătuite în principal din magneziu,
suplimente alimentare alcătuite în principal
din fier, suplimente alimentare alcătuite în
principal din calciu, suplimente alimentare pe
bază de cărbune activ, suplimente alimentare
pentru sănătate care conțin ginseng, suplimente
alimentare pe bază de semințe de in,
suplimente alimentare pe bază de lăptișor
de matcă, suplimente alimentare pe bază
de germeni de grâu, suplimente alimentare
pentru persoanele cu nevoi dietetice speciale,
suplimente alimentare pe bază de pudră de
acai, suplimente alimentare pentru sănătate
care conțin ginseng roșu, suplimente alimentare
pentru îmbunătățirea formei fizice și a rezistenței,
suplimente alimentare pe bază de ulei de
semințe de in, preparate pe bază de vitamine
sub formă de suplimente alimentare, suplimente
alimentare sub formă de prafuri de spori de
ganoderma lucidum, agenți de administrare
sub formă de pelicule solubile care facilitează
administrarea de suplimente alimentare,
colagen de uz medical, suplimente alimentare
pentru animale, suplimente proteice pentru
animale, suplimente alimentare antibiotice
pentru animale, suplimente medicinale pentru
hrana animalelor, suplimente dietetice pentru
animalele de companie, suplimente pe bază de
vitamine pentru animale, suplimente dietetice
pentru animale de companie, sub formă
de recompense, suplimente dietetice pentru
animale de companie, sub forma unui
amestec pudră pentru băuturi, suplimente cu
vitamine și cu minerale pentru animale de
companie, preparate probiotice utilizate în
scopuri medicale, care ajută la menținerea
unui echilibru natural al florei din sistemul
digestiv, polen de albine pentru uz ca supliment
alimentar în dietă, băuturi (suplimente dietetice),
antioxidanți de uz dietetic, suplimente dietetice
și nutritive, preparate dietetice și alimentare,
băuturi dietetice de uz medical, suplimente
dietetice de uz veterinar, suplimente dietetice
pe bază de grâu, suplimente dietetice pe
bază de zinc, suplimente dietetice adaptate
pentru uzul veterinar, suplimente dietetice
pentru consumul uman, îndulcitori dietetici
de uz medical, suplimente dietetice care
conțin vitamine, suplimente dietetice pentru
controlul colesterolului, suplimente dietetice
care conțin aminoacizi, preparate din aloe
vera pentru uz farmaceutic, preparate din
aloe vera de uz terapeutic, gel pe bază
de aloe vera de uz terapeutic, preparate
pentru tractul urinar, preparate farmaceutice
pentru prevenirea tulburărilor sistemului genito-
urinar, preparate farmaceutice pentru tratarea

bolilor sistemului genito-urinar, picături de
ulei din ficat de cod, preparate farmaceutice
pentru prevenirea bolilor sistemului imunitar,
sirop de tuse, siropuri de uz farmaceutic,
alimente pentru diabetici, îndulcitori artificiali
adaptați pentru diabetici, nectar de fructe pentru
diabetici, adaptat pentru uz medical, ser calmant
pentru piele (medicamentos), creme medicinale
pentru piele, unguente medicinale pentru
aplicarea pe piele, loțiuni tonice pentru piele
(medicinale), tratamente (medicinale) pentru
pielea animalelor, loțiuni farmaceutice pentru
piele, produse farmaceutice cardiovasculare,
oferirea de informaţii comerciale şi
consiliere pentru consumatori în legatura cu
suplimente alimentare, suplimente alimentare
antioxidante, suplimente alimentare proteice,
suplimente alimentare medicinale, suplimente
alimentare lichide, suplimente alimentare cu
luteină, suplimente alimentare pentru sportivi,
suplimente alimentare si preparate dietetice,
batoane alimentare ca suplimente nutritive,
suplimente alimentare cu acid folic, suplimente
alimentare pe bază de propolis, suplimente
alimentare pe bază de minerale, suplimente
alimentare pe bază de drojdie, suplimente
alimentare pe bază de polen, suplimente
alimentare pe bază de enzime, suplimente
alimentare pe bază de albumină, suplimente
alimentare pe bază de glucoză, suplimente
alimentare pe bază de lecitină, suplimente
alimentare cu isoflavone de soia, suplimente
alimentare pe bază de clorela, suplimente
alimentare realizate în principal din minerale,
suplimente alimentare realizate în principal din
vitamine, suplimente alimentare alcătuite în
principal din magneziu, suplimente alimentare
alcătuite în principal din fier, suplimente
alimentare alcătuite în principal din calciu,
suplimente alimentare pe bază de cărbune activ,
suplimente alimentare pentru sănătate care
conțin ginseng, suplimente alimentare pe bază
de semințe de in, suplimente alimentare pe bază
de lăptișor de matcă, suplimente alimentare pe
bază de germeni de grâu, suplimente alimentare
pentru persoanele cu nevoi dietetice speciale,
suplimente alimentare pe bază de pudră de
acai, suplimente alimentare pentru sănătate
care conțin ginseng roșu, suplimente alimentare
pentru îmbunătățirea formei fizice și a rezistenței,
suplimente alimentare pe bază de ulei de
semințe de in, preparate pe bază de vitamine
sub formă de suplimente alimentare, suplimente
alimentare sub formă de prafuri de spori de
ganoderma lucidum, agenți de administrare
sub formă de pelicule solubile care facilitează
administrarea de suplimente alimentare,
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colagen de uz medical, suplimente alimentare
pentru animale, suplimente proteice pentru
animale, suplimente alimentare antibiotice
pentru animale, suplimente medicinale pentru
hrana animalelor, suplimente dietetice pentru
animalele de companie, suplimente pe bază de
vitamine pentru animale, suplimente dietetice
pentru animale de companie, sub formă
de recompense, suplimente dietetice pentru
animale de companie, sub forma unui
amestec pudră pentru băuturi, suplimente cu
vitamine și cu minerale pentru animale de
companie, preparate probiotice utilizate în
scopuri medicale, care ajută la menținerea
unui echilibru natural al florei din sistemul
digestiv, polen de albine pentru uz ca supliment
alimentar în dietă, băuturi (suplimente dietetice),
antioxidanți de uz dietetic, suplimente dietetice
și nutritive, preparate dietetice și alimentare,
băuturi dietetice de uz medical, suplimente
dietetice de uz veterinar, suplimente dietetice
pe bază de grâu, suplimente dietetice pe
bază de zinc, suplimente dietetice adaptate
pentru uzul veterinar, suplimente dietetice
pentru consumul uman, îndulcitori dietetici
de uz medical, suplimente dietetice care
conțin vitamine, suplimente dietetice pentru
controlul colesterolului, suplimente dietetice
care conțin aminoacizi, preparate din aloe
vera pentru uz farmaceutic, preparate din
aloe vera de uz terapeutic, gel pe bază
de aloe vera de uz terapeutic, preparate
pentru tractul urinar, preparate farmaceutice
pentru prevenirea tulburărilor sistemului genito-
urinar, preparate farmaceutice pentru tratarea
bolilor sistemului genito-urinar, picături de
ulei din ficat de cod, preparate farmaceutice
pentru prevenirea bolilor sistemului imunitar,
sirop de tuse, siropuri de uz farmaceutic,
alimente pentru diabetici, îndulcitori artificiali
adaptați pentru diabetici, nectar de fructe
pentru diabetici, adaptat pentru uz medical,
ser calmant pentru piele (medicamentos),
creme medicinale pentru piele, unguente
medicinale pentru aplicarea pe piele, loțiuni
tonice pentru piele (medicinale), tratamente
(medicinale) pentru pielea animalelor, loțiuni
farmaceutice pentru piele, produse farmaceutice
cardiovasculare, furnizarea unui catalog online
cu informații despre suplimente alimentare,
suplimente alimentare antioxidante, suplimente
alimentare proteice, suplimente alimentare
medicinale, suplimente alimentare lichide,
suplimente alimentare cu luteină, suplimente
alimentare pentru sportivi, suplimente alimentare
si preparate dietetice, batoane alimentare ca
suplimente nutritive, suplimente alimentare cu

acid folic, suplimente alimentare pe bază
de propolis, suplimente alimentare pe bază
de minerale, suplimente alimentare pe bază
de drojdie, suplimente alimentare pe bază
de polen, suplimente alimentare pe bază de
enzime, suplimente alimentare pe bază de
albumină, suplimente alimentare pe bază de
glucoză, suplimente alimentare pe bază de
lecitină, suplimente alimentare cu isoflavone
de soia, suplimente alimentare pe bază de
clorela, suplimente alimentare realizate în
principal din minerale, suplimente alimentare
realizate în principal din vitamine, suplimente
alimentare alcătuite în principal din magneziu,
suplimente alimentare alcătuite în principal
din fier, suplimente alimentare alcătuite în
principal din calciu, suplimente alimentare pe
bază de cărbune activ, suplimente alimentare
pentru sănătate care conțin ginseng, suplimente
alimentare pe bază de semințe de in,
suplimente alimentare pe bază de lăptișor
de matcă, suplimente alimentare pe bază
de germeni de grâu, suplimente alimentare
pentru persoanele cu nevoi dietetice speciale,
suplimente alimentare pe bază de pudră de
acai, suplimente alimentare pentru sănătate
care conțin ginseng roșu, suplimente alimentare
pentru îmbunătățirea formei fizice și a rezistenței,
suplimente alimentare pe bază de ulei de
semințe de in, preparate pe bază de vitamine
sub formă de suplimente alimentare, suplimente
alimentare sub formă de prafuri de spori de
ganoderma lucidum, agenți de administrare
sub formă de pelicule solubile care facilitează
administrarea de suplimente alimentare,
colagen de uz medical, suplimente alimentare
pentru animale, suplimente proteice pentru
animale, suplimente alimentare antibiotice
pentru animale, suplimente medicinale pentru
hrana animalelor, suplimente dietetice pentru
animalele de companie, suplimente pe bază de
vitamine pentru animale, suplimente dietetice
pentru animale de companie, sub formă
de recompense, suplimente dietetice pentru
animale de companie, sub forma unui
amestec pudră pentru băuturi, suplimente cu
vitamine și cu minerale pentru animale de
companie, preparate probiotice utilizate în
scopuri medicale, care ajută la menținerea
unui echilibru natural al florei din sistemul
digestiv, polen de albine pentru uz ca supliment
alimentar în dietă, băuturi (suplimente dietetice),
antioxidanți de uz dietetic, suplimente dietetice
și nutritive, preparate dietetice și alimentare,
băuturi dietetice de uz medical, suplimente
dietetice de uz veterinar, suplimente dietetice
pe bază de grâu, suplimente dietetice pe
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bază de zinc, suplimente dietetice adaptate
pentru uzul veterinar, suplimente dietetice
pentru consumul uman, îndulcitori dietetici
de uz medical, suplimente dietetice care
conțin vitamine, suplimente dietetice pentru
controlul colesterolului, suplimente dietetice
care conțin aminoacizi, preparate din aloe
vera pentru uz farmaceutic, preparate din
aloe vera de uz terapeutic, gel pe bază
de aloe vera de uz terapeutic, preparate
pentru tractul urinar, preparate farmaceutice
pentru prevenirea tulburărilor sistemului genito-
urinar, preparate farmaceutice pentru tratarea
bolilor sistemului genito-urinar, picături de
ulei din ficat de cod, preparate farmaceutice
pentru prevenirea bolilor sistemului imunitar,
sirop de tuse, siropuri de uz farmaceutic,
alimente pentru diabetici, îndulcitori artificiali
adaptați pentru diabetici, nectar de fructe pentru
diabetici, adaptat pentru uz medical, ser calmant
pentru piele (medicamentos), creme medicinale
pentru piele, unguente medicinale pentru
aplicarea pe piele, loțiuni tonice pentru piele
(medicinale), tratamente (medicinale) pentru
pielea animalelor, loțiuni farmaceutice pentru
piele, produse farmaceutice cardiovasculare,
servicii de intermediere comercială in legatura
cu suplimente alimentare, suplimente alimentare
antioxidante, suplimente alimentare proteice,
suplimente alimentare medicinale, suplimente
alimentare lichide, suplimente alimentare cu
luteină, suplimente alimentare pentru sportivi,
suplimente alimentare si preparate dietetice,
batoane alimentare ca suplimente nutritive,
suplimente alimentare cu acid folic, suplimente
alimentare pe bază de propolis, suplimente
alimentare pe bază de minerale, suplimente
alimentare pe bază de drojdie, suplimente
alimentare pe bază de polen, suplimente
alimentare pe bază de enzime, suplimente
alimentare pe bază de albumină, suplimente
alimentare pe bază de glucoză, suplimente
alimentare pe bază de lecitină, suplimente
alimentare cu isoflavone de soia, suplimente
alimentare pe bază de clorela, suplimente
alimentare realizate în principal din minerale,
suplimente alimentare realizate în principal din
vitamine, suplimente alimentare alcătuite în
principal din magneziu, suplimente alimentare
alcătuite în principal din fier, suplimente
alimentare alcătuite în principal din calciu,
suplimente alimentare pe bază de cărbune activ,
suplimente alimentare pentru sănătate care
conțin ginseng, suplimente alimentare pe bază
de semințe de in, suplimente alimentare pe bază
de lăptișor de matcă, suplimente alimentare pe
bază de germeni de grâu, suplimente alimentare

pentru persoanele cu nevoi dietetice speciale,
suplimente alimentare pe bază de pudră de
acai, suplimente alimentare pentru sănătate
care conțin ginseng roșu, suplimente alimentare
pentru îmbunătățirea formei fizice și a rezistenței,
suplimente alimentare pe bază de ulei de
semințe de in, preparate pe bază de vitamine
sub formă de suplimente alimentare, suplimente
alimentare sub formă de prafuri de spori de
ganoderma lucidum, agenți de administrare
sub formă de pelicule solubile care facilitează
administrarea de suplimente alimentare,
colagen de uz medical, suplimente alimentare
pentru animale, suplimente proteice pentru
animale, suplimente alimentare antibiotice
pentru animale, suplimente medicinale pentru
hrana animalelor, suplimente dietetice pentru
animalele de companie, suplimente pe bază de
vitamine pentru animale, suplimente dietetice
pentru animale de companie, sub formă
de recompense, suplimente dietetice pentru
animale de companie, sub forma unui
amestec pudră pentru băuturi, suplimente cu
vitamine și cu minerale pentru animale de
companie, preparate probiotice utilizate în
scopuri medicale, care ajută la menținerea
unui echilibru natural al florei din sistemul
digestiv, polen de albine pentru uz ca supliment
alimentar în dietă, băuturi (suplimente dietetice),
antioxidanți de uz dietetic, suplimente dietetice
și nutritive, preparate dietetice și alimentare,
băuturi dietetice de uz medical, suplimente
dietetice de uz veterinar, suplimente dietetice
pe bază de grâu, suplimente dietetice pe
bază de zinc, suplimente dietetice adaptate
pentru uzul veterinar, suplimente dietetice
pentru consumul uman, îndulcitori dietetici
de uz medical, suplimente dietetice care
conțin vitamine, suplimente dietetice pentru
controlul colesterolului, suplimente dietetice
care conțin aminoacizi, preparate din aloe
vera pentru uz farmaceutic, preparate din
aloe vera de uz terapeutic, gel pe bază
de aloe vera de uz terapeutic, preparate
pentru tractul urinar, preparate farmaceutice
pentru prevenirea tulburărilor sistemului genito-
urinar, preparate farmaceutice pentru tratarea
bolilor sistemului genito-urinar, picături de
ulei din ficat de cod, preparate farmaceutice
pentru prevenirea bolilor sistemului imunitar,
sirop de tuse, siropuri de uz farmaceutic,
alimente pentru diabetici, îndulcitori artificiali
adaptați pentru diabetici, nectar de fructe
pentru diabetici, adaptat pentru uz medical,
ser calmant pentru piele (medicamentos),
creme medicinale pentru piele, unguente
medicinale pentru aplicarea pe piele, loțiuni
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tonice pentru piele (medicinale), tratamente
(medicinale) pentru pielea animalelor, loțiuni
farmaceutice pentru piele, produse farmaceutice
cardiovasculare, organizarea și coordonarea de
evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare
pentru vânzarea de suplimente alimentare,
suplimente alimentare antioxidante, suplimente
alimentare proteice, suplimente alimentare
medicinale, suplimente alimentare lichide,
suplimente alimentare cu luteină, suplimente
alimentare pentru sportivi, suplimente alimentare
si preparate dietetice, batoane alimentare ca
suplimente nutritive, suplimente alimentare cu
acid folic, suplimente alimentare pe bază
de propolis, suplimente alimentare pe bază
de minerale, suplimente alimentare pe bază
de drojdie, suplimente alimentare pe bază
de polen, suplimente alimentare pe bază de
enzime, suplimente alimentare pe bază de
albumină, suplimente alimentare pe bază de
glucoză, suplimente alimentare pe bază de
lecitină, suplimente alimentare cu isoflavone
de soia, suplimente alimentare pe bază de
clorela, suplimente alimentare realizate în
principal din minerale, suplimente alimentare
realizate în principal din vitamine, suplimente
alimentare alcătuite în principal din magneziu,
suplimente alimentare alcătuite în principal
din fier, suplimente alimentare alcătuite în
principal din calciu, suplimente alimentare pe
bază de cărbune activ, suplimente alimentare
pentru sănătate care conțin ginseng, suplimente
alimentare pe bază de semințe de in,
suplimente alimentare pe bază de lăptișor
de matcă, suplimente alimentare pe bază
de germeni de grâu, suplimente alimentare
pentru persoanele cu nevoi dietetice speciale,
suplimente alimentare pe bază de pudră de
acai, suplimente alimentare pentru sănătate
care conțin ginseng roșu, suplimente alimentare
pentru îmbunătățirea formei fizice și a rezistenței,
suplimente alimentare pe bază de ulei de
semințe de in, preparate pe bază de vitamine
sub formă de suplimente alimentare, suplimente
alimentare sub formă de prafuri de spori de
ganoderma lucidum, agenți de administrare
sub formă de pelicule solubile care facilitează
administrarea de suplimente alimentare,
colagen de uz medical, suplimente alimentare
pentru animale, suplimente proteice pentru
animale, suplimente alimentare antibiotice
pentru animale, suplimente medicinale pentru
hrana animalelor, suplimente dietetice pentru
animalele de companie, suplimente pe bază de
vitamine pentru animale, suplimente dietetice
pentru animale de companie, sub formă

de recompense, suplimente dietetice pentru
animale de companie, sub forma unui
amestec pudră pentru băuturi, suplimente cu
vitamine și cu minerale pentru animale de
companie, preparate probiotice utilizate în
scopuri medicale, care ajută la menținerea
unui echilibru natural al florei din sistemul
digestiv, polen de albine pentru uz ca supliment
alimentar în dietă, băuturi (suplimente dietetice),
antioxidanți de uz dietetic, suplimente dietetice
și nutritive, preparate dietetice și alimentare,
băuturi dietetice de uz medical, suplimente
dietetice de uz veterinar, suplimente dietetice
pe bază de grâu, suplimente dietetice pe
bază de zinc, suplimente dietetice adaptate
pentru uzul veterinar, suplimente dietetice
pentru consumul uman, îndulcitori dietetici
de uz medical, suplimente dietetice care
conțin vitamine, suplimente dietetice pentru
controlul colesterolului, suplimente dietetice
care conțin aminoacizi, preparate din aloe
vera pentru uz farmaceutic, preparate din
aloe vera de uz terapeutic, gel pe bază
de aloe vera de uz terapeutic, preparate
pentru tractul urinar, preparate farmaceutice
pentru prevenirea tulburărilor sistemului genito-
urinar, preparate farmaceutice pentru tratarea
bolilor sistemului genito-urinar, picături de
ulei din ficat de cod, preparate farmaceutice
pentru prevenirea bolilor sistemului imunitar,
sirop de tuse, siropuri de uz farmaceutic,
alimente pentru diabetici, îndulcitori artificiali
adaptați pentru diabetici, nectar de fructe pentru
diabetici, adaptat pentru uz medical, ser calmant
pentru piele (medicamentos), creme medicinale
pentru piele, unguente medicinale pentru
aplicarea pe piele, loțiuni tonice pentru piele
(medicinale), tratamente (medicinale) pentru
pielea animalelor, loțiuni farmaceutice pentru
piele, produse farmaceutice cardiovasculare,
servicii de import-export in legatura cu
suplimente alimentare, suplimente alimentare
antioxidante, suplimente alimentare proteice,
suplimente alimentare medicinale, suplimente
alimentare lichide, suplimente alimentare cu
luteină, suplimente alimentare pentru sportivi,
suplimente alimentare si preparate dietetice,
batoane alimentare ca suplimente nutritive,
suplimente alimentare cu acid folic, suplimente
alimentare pe bază de propolis, suplimente
alimentare pe bază de minerale, suplimente
alimentare pe bază de drojdie, suplimente
alimentare pe bază de polen, suplimente
alimentare pe bază de enzime, suplimente
alimentare pe bază de albumină, suplimente
alimentare pe bază de glucoză, suplimente
alimentare pe bază de lecitină, suplimente
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alimentare cu isoflavone de soia, suplimente
alimentare pe bază de clorela, suplimente
alimentare realizate în principal din minerale,
suplimente alimentare realizate în principal din
vitamine, suplimente alimentare alcătuite în
principal din magneziu, suplimente alimentare
alcătuite în principal din fier, suplimente
alimentare alcătuite în principal din calciu,
suplimente alimentare pe bază de cărbune activ,
suplimente alimentare pentru sănătate care
conțin ginseng, suplimente alimentare pe bază
de semințe de in, suplimente alimentare pe bază
de lăptișor de matcă, suplimente alimentare pe
bază de germeni de grâu, suplimente alimentare
pentru persoanele cu nevoi dietetice speciale,
suplimente alimentare pe bază de pudră de
acai, suplimente alimentare pentru sănătate
care conțin ginseng roșu, suplimente alimentare
pentru îmbunătățirea formei fizice și a rezistenței,
suplimente alimentare pe bază de ulei de
semințe de in, preparate pe bază de vitamine
sub formă de suplimente alimentare, suplimente
alimentare sub formă de prafuri de spori de
ganoderma lucidum, agenți de administrare
sub formă de pelicule solubile care facilitează
administrarea de suplimente alimentare,
colagen de uz medical, suplimente alimentare
pentru animale, suplimente proteice pentru
animale, suplimente alimentare antibiotice
pentru animale, suplimente medicinale pentru
hrana animalelor, suplimente dietetice pentru
animalele de companie, suplimente pe bază de
vitamine pentru animale, suplimente dietetice
pentru animale de companie, sub formă
de recompense, suplimente dietetice pentru
animale de companie, sub forma unui
amestec pudră pentru băuturi, suplimente cu
vitamine și cu minerale pentru animale de
companie, preparate probiotice utilizate în
scopuri medicale, care ajută la menținerea
unui echilibru natural al florei din sistemul
digestiv, polen de albine pentru uz ca supliment
alimentar în dietă, băuturi (suplimente dietetice),
antioxidanți de uz dietetic, suplimente dietetice
și nutritive, preparate dietetice și alimentare,
băuturi dietetice de uz medical, suplimente
dietetice de uz veterinar, suplimente dietetice
pe bază de grâu, suplimente dietetice pe
bază de zinc, suplimente dietetice adaptate
pentru uzul veterinar, suplimente dietetice
pentru consumul uman, îndulcitori dietetici
de uz medical, suplimente dietetice care
conțin vitamine, suplimente dietetice pentru
controlul colesterolului, suplimente dietetice
care conțin aminoacizi, preparate din aloe
vera pentru uz farmaceutic, preparate din
aloe vera de uz terapeutic, gel pe bază

de aloe vera de uz terapeutic, preparate
pentru tractul urinar, preparate farmaceutice
pentru prevenirea tulburărilor sistemului genito-
urinar, preparate farmaceutice pentru tratarea
bolilor sistemului genito-urinar, picături de
ulei din ficat de cod, preparate farmaceutice
pentru prevenirea bolilor sistemului imunitar,
sirop de tuse, siropuri de uz farmaceutic,
alimente pentru diabetici, îndulcitori artificiali
adaptați pentru diabetici, nectar de fructe pentru
diabetici, adaptat pentru uz medical, ser calmant
pentru piele (medicamentos), creme medicinale
pentru piele, unguente medicinale pentru
aplicarea pe piele, loțiuni tonice pentru piele
(medicinale), tratamente (medicinale) pentru
pielea animalelor, loțiuni farmaceutice pentru
piele, produse farmaceutice cardiovasculare.
39. Ambalarea mărfurilor, ambalarea
produselor, servicii de ambalare, ambalarea și
depozitarea mărfurilor.
40. Preparare personalizată de suplimente
alimentare pentru oameni.

───────

(210) M 2022 01005
(151) 10/02/2022
(732) SOCIETE DES PRODUITS

NESTLE, AV.NESTLE 55, CH-1800,
VEVEY, ELVEȚIA

(740) DRAKOPOULOS IP SERVICES
SRL, STR. LUNEI NR. 5, SECTOR 2,
BUCURESTI, 023995, ROMANIA

(540)

BARISTA CREATIONS
HAZELINO MUFFIN

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

30. Cafea, extracte de cafea, mâncăruri pe
baza de cafea, băuturi pe baza de cafea,
cafea cu gheata, inlocuitori de cafea, extracte
de inlocuitori de cafea, mâncăruri pe baza de
inlocuitori de cafea, băuturi pe baza de inlocuitori
de cafea, cicoare (inlocuitori de cafea).

───────
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(210) M 2022 01006
(151) 10/02/2022
(732) SOCIETE DES PRODUITS

NESTLE S.A., AV.NESTLE 55,
CH-1800, VEVEY, ELVEȚIA

(740) DRAKOPOULOS IP SERVICES
SRL, STR. LUNEI NR. 5, SECTOR 2,
BUCURESTI, 023995, ROMANIA

(540)

BARISTA CREATIONS
VANILLA GUSTARD PIE

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

30. Cafea, extracte de cafea, mâncăruri pe
baza de cafea, băuturi pe baza de cafea,
cafea cu gheata, inlocuitori de cafea, extracte
de inlocuitori de cafea, mâncăruri pe baza de
inlocuitori de cafea, băuturi pe baza de inlocuitori
de cafea, cicoare (inlocuitori de cafea).

───────

(210) M 2022 01007
(151) 10/02/2022
(732) SOCIETE DES PRODUITS

NESTLE S.A., AV.NESTLE 55,
CH-1800, VEVEY, ELVEȚIA

(740) DRAKOPOULOS IP SERVICES
SRL, STR. LUNEI NR. 5, SECTOR 2,
BUCURESTI, 023995, ROMANIA

(540)

BARISTA CREATIONS
PEPPERMINT PINWHEEL

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

30. Cafea, extracte de cafea, mâncăruri pe
baza de cafea, băuturi pe baza de cafea,
cafea cu gheata, inlocuitori de cafea, extracte
de inlocuitori de cafea, mâncăruri pe baza de
inlocuitori de cafea, băuturi pe baza de inlocuitori
de cafea, cicoare (inlocuitori de cafea).

───────

(210) M 2022 01008
(151) 10/02/2022
(732) SOCIETE DES PRODUITS

NESTLE S.A., AV.NESTLE 55,
CH-1800, VEVEY, ELVEȚIA

(740) DRAKOPOULOS IP SERVICES
SRL, STR. LUNEI NR. 5, SECTOR 2,
BUCURESTI, 023995, ROMANIA

(540)

BARISTA CREATIONS
ICE LEGGERO

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

30. Cafea, extracte de cafea, mâncăruri pe
baza de cafea, băuturi pe baza de cafea,
cafea cu gheata, inlocuitori de cafea, extracte
de inlocuitori de cafea, mâncăruri pe baza de
inlocuitori de cafea, băuturi pe baza de inlocuitori
de cafea, cicoare (inlocuitori de cafea).

───────

(210) M 2022 01009
(151) 10/02/2022
(732) SOCIETE DES PRODUITS

NESTLE S.A., AV.NESTLE 55,
CH-1800, VEVEY, ELVEȚIA

(740) DRAKOPOULOS IP SERVICES
SRL, STR. LUNEI NR. 5, SECTOR 2,
BUCURESTI, 023995, ROMANIA

(540)

BARISTA CREATIONS
ICE COCONUT OVER ICE

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

30. Cafea, extracte de cafea, mâncăruri pe
baza de cafea, băuturi pe baza de cafea,
cafea cu gheata, inlocuitori de cafea, extracte
de inlocuitori de cafea, mâncăruri pe baza de
inlocuitori de cafea, băuturi pe baza de inlocuitori
de cafea, cicoare (inlocuitori de cafea).

───────
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(210) M 2022 01010
(151) 10/02/2022
(732) SOCIETE DES PRODUITS

NESTLE S.A., AV.NESTLE 55,
CH-1800, VEVEY, ELVEȚIA

(740) DRAKOPOULOS IP SERVICES
SRL, STR. LUNEI NR. 5, SECTOR 2,
BUCURESTI, 023995, ROMANIA

(540)

BARISTA CREATIONS
CARAMEL COOKIE

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

30. Cafea, extracte de cafea, mâncăruri pe
baza de cafea, băuturi pe baza de cafea,
cafea cu gheata, inlocuitori de cafea, extracte
de inlocuitori de cafea, mâncăruri pe baza de
inlocuitori de cafea, băuturi pe baza de inlocuitori
de cafea, cicoare (inlocuitori de cafea).

───────

(210) M 2022 01011
(151) 10/02/2022
(732) SOCIETE DES PRODUITS

NESTLE, AV.NESTLE 55, CH-1800,
VEVEY, ELVEȚIA

(740) DRAKOPOULOS IP SERVICES
SRL, STR. LUNEI NR. 5, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, 030167, ROMANIA

(540)

BARISTA CREATIONS
GINGERBREAD

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

30. Cafea, extracte de cafea, mâncăruri pe
bază de cafea, băuturi pe bază de cafea,
cafea cu gheaţă, înlocuitori de cafea, extracte
de înlocuitori de cafea, mâncăruri pe bază de
înlocuitori de cafea, băuturi pe bază de înlocuitori
de cafea, cicoare (înlocuitori de cafea).

───────

(210) M 2022 01012
(151) 10/02/2022
(732) SOCIETE DES PRODUITS

NESTLE, AV.NESTLE 55, CH-1800,
VEVEY, ELVEȚIA

(740) DRAKOPOULOS IP SERVICES
SRL, STR. LUNEI NR. 5, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, 030167, ROMANIA

(540)

BARISTA CREATIONS
BIANCO FORTE

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

30. Cafea, extracte de cafea, mâncăruri pe
bază de cafea, băuturi pe bază de cafea,
cafea cu gheaţă, înlocuitori de cafea, extracte
de înlocuitori de cafea, mâncăruri pe bază de
înlocuitori de cafea, băuturi pe bază de înlocuitori
de cafea, cicoare (înlocuitori de cafea).

───────

(210) M 2022 01013
(151) 10/02/2022
(732) SOCIETE DES PRODUITS

NESTLE, AV.NESTLE 55, CH-1800,
VEVEY, ELVEȚIA

(740) DRAKOPOULOS IP SERVICES
SRL, STR. LUNEI NR. 5, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, 030167, ROMANIA

(540)

BARISTA CREATIONS
PUMPKIN SPICE CAKE

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

30. Cafea, extracte de cafea, mâncăruri pe
bază de cafea, băuturi pe bază de cafea,
cafea cu gheaţă, înlocuitori de cafea, extracte
de înlocuitori de cafea, mâncăruri pe bază de
înlocuitori de cafea, băuturi pe bază de înlocuitori
de cafea, cicoare (înlocuitori de cafea).

───────
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(210) M 2022 01014
(151) 10/02/2022
(732) SOCIETE DES PRODUITS

NESTLE, AV.NESTLE 55, CH-1800,
VEVEY, ELVEȚIA

(740) DRAKOPOULOS IP SERVICES
SRL, STR. LUNEI NR. 5, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, 030167, ROMANIA

(540)

BARISTA CREATIONS
ICE FORTE

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

30. Cafea, extracte de cafea, mâncăruri pe
bază de cafea, băuturi pe bază de cafea,
cafea cu gheaţă, înlocuitori de cafea, extracte
de înlocuitori de cafea, mâncăruri pe bază de
înlocuitori de cafea, băuturi pe bază de înlocuitori
de cafea, cicoare (înlocuitori de cafea).

───────

(210) M 2022 01015
(151) 10/02/2022
(732) SOCIETE DES PRODUITS

NESTLE, AV.NESTLE 55, CH-1800,
VEVEY, ELVEȚIA

(740) DRAKOPOULOS IP SERVICES
SRL, STR. LUNEI NR. 5, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, 030167, ROMANIA

(540)

BARISTA CREATIONS
CHOCOLATE

FUDGE FLAVOUR
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
30. Cafea, extracte de cafea, mâncăruri pe
bază de cafea, băuturi pe bază de cafea,
cafea cu gheaţă, înlocuitori de cafea, extracte
de înlocuitori de cafea, mâncăruri pe bază de
înlocuitori de cafea, băuturi pe bază de înlocuitori
de cafea, cicoare (înlocuitori de cafea).

───────

(210) M 2022 01018
(151) 10/02/2022
(732) ALEXANDRU ADRIAN DASCĂL,

STR. GHEORGHE MARINESCU
NR 49, AP 17, JUD. MUREȘ,
TÂRGU MUREȘ, 540136, MUREȘ,
ROMANIA

(540)

Pizza 6 Kai
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Mezeluri, cașcaval, brânzeturi, legume
tăiate, carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt
și alte produse lactate, uleiuri și grăsimi
comestibile, bastoane de mozzarella.
30. Pizza, pizza preparată, pizza proaspătă,
pizza (preparată), blat de pizza, sosuri pentru
pizza, aluat pentru pizza, pizza împăturită
(calzone), condimente pentru pizza, crusta
de pizza, paste pentru încorporare în pizza,
amestec pentru aluat de pizza, sos de roșii, orez,
paste făinoase și tăieței, faină și preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie și cofetărie,
ciocolată, zahăr, miere, sirop de melasă, drojdie,
praf de copt, sare, condimente, mirodenii,
plante aromatice conservate, oțet, sosuri și alte
condimente, pizza fără gluten, blaturi de pizza
coapte în prealabil, mâncăruri preparate sub
formă de pizza.

───────
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(210) M 2022 01020
(151) 10/02/2022
(732) MULTIPLICHEI, ALEEA

PANTELIMON NR. 12, BL. 6,
CAMERA 3, SC. 1, ET. 4, AP. 50,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

MULTIPLIChei.ro Soluție
pentru orice încuietoare

(531) Clasificare Viena:
14.05.02; 27.05.01; 29.01.01; 29.01.08

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

40. Multiplicare de chei.
───────

(210) M 2022 01021
(151) 10/02/2022
(732) MOTOR STARTER SRL, STR.

CLUJULUI NR. 207B, ÎN SPATE LA
ROMEUR, JUD. BIHOR, ORADEA,
410553, BIHOR, ROMANIA

(540)

Motor Starter mașina
voastră, preocuparea noastră

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.04.06; 26.11.03;
26.11.21

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

1. Antigeluri, electroliți pentru baterie, lichide
antigel pentru parbrize, lichid degivrant pentru
parbrize, preparate de vulcanizare, apă
demineralizată, nu de uz medical.
2. Cerneluri pentru imprimare, marcare și
gravură, rășini naturale în stare brută, metale sub
formă de folii folosite de decoratori, metale sub
formă de folii folosite la tipărire, metale neferoase
sub formă de folie pentru pictori, decoratori,
tipografi și artiști.
3. Lichide pentru spălarea parbrizelor.
4. Lubrifianți, combustibili și materiale pentru
iluminat.
6. Materiale metalice pentru edificare și
construcții, mici articole de fierărie, seifuri, plăci
de înmatriculare metalice, rame de metal pentru
plăcuțe de înmatriculare, lacăte pentru biciclete,
lacăte metalice pentru bicicletă.
7. Cricuri (mașini).
8. Cricuri manuale (unelte manuale).
9. Cagule de protecție împotriva accidentelor,
iradierii și incendiilor, acumulatori alcalini,
suporturi pentru televizoare, suporturi adaptate
pentru telefoane mobile, suporturi adaptate

(591) Culori revendicate: roșu (HEX
#be1e2d), negru (HEX #414042)
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pentru telefoane mobile și telefoane inteligente,
suporturi de telefoane mobile pentru bord,
suporturi de bord adaptate pentru telefoane
mobile și telefoane inteligente, suporturi de
încărcare fără fir pentru telefoane inteligente,
mănuși de protecție împotriva accidentelor,
iradierii și incendiilor, mănuși de uz industrial
pentru protecție împotriva vătămărilor, cabluri
de transmisie pentru antenă, antene radio,
filtre pentru suprimarea interferențelor radio,
accesorii de montare pentru aparate radio,
decodoare de semnal, antene de semnal, antene
pentru semnale radio, semnale luminoase de
urgență pentru vehicule (semnale luminoase),
îmbrăcăminte de siguranță de mare vizibilitate,
borne de baterii, întrerupătoare, întrerupătoare
de curent, întrerupătoare electrice de lumină,
alcoolmetre, lămpi de semnalizare, densimetre,
banderole (luminoase) pentru prevenirea
accidentelor și a vătămării, echipament și
îmbrăcăminte reflectorizante pentru prevenirea
accidentelor, mănuși de protecție împotriva
accidentelor sau vătămărilor, veste de
protecție (îmbrăcăminte) pentru prevenirea
accidentelor sau leziunilor (altele decât cele
adaptate pentru sport), huse pentru telefoane,
ozonizoare (ozonizatoare), încărcătoare usb,
încărcătoare portabile, încărcătoare pentru
vehicule, incarcatoare, încărcătoare de baterii
pentru telefoane, încărcătoare rapide pentru
dispozitive mobile, încărcătoare de baterii pentru
telefoane mobile, încărcătoare de baterii de
telefoane mobile destinate utilizării în vehicule,
ochelari de protecție, căști de protecție, oglinzi
de semnalizare, senzori de parcare pentru
vehicule, sisteme electronice de bord pentru
asistență la parcare.
10. Branțuri ortopedice detașabile, branțuri
pentru pantofi, de uz ortopedic.
11. Capsule de cafea goale, reîncărcabile,
capsule de cafea goale pentru
cafetiere electrice, semnalizatoare spate
vehicule, dezumidificatoare de uz casnic,
dezumidificatoare, lămpi electrice, lămpi solare,
lămpi de iluminat, lămpi stroboscopice
(decorative), lămpi de siguranță, lămpi pentru
iluminarea vehiculelor, lampioane din hârtie,
portabile, lumini de veghe (altele decât
lumânări).
12. Ștergătoare de parbriz, ștergătoare de
parbriz pentru automobile, ștergătoare de parbriz
pentru autovehicule, brațe pentru ștergătoare
de parbriz, lame pentru ștergătoarele de
parbriz, ștergătoare de parbriz (piese pentru
vehicule), lame pentru ștergătoare de parbriz
pentru vehicule, părți și accesorii pentru
vehicule, respectiv: petice din cauciuc

adezive pentru repararea camerelor de aer,
pompe de aer (accesorii pentru vehicule),
lanţuri antiderapante, dispozitive antifurt pentru
vehicule, alarme antifurt pentru vehicule,
scrumiere pentru automobile, capote de
automobile, lanţuri de automobile, anvelope de
automobile, caroserii de automobile, burdufuri
pentru autobuzele articulate, saboţi de frână
pentru vehicule, segmenţi de frână pentru
vehicule, plăcuţe de frână pentru autovehicule,
discuri de frână pentru vehicule, frâne pentru
vehicule, capace pentru rezervoarele de
combustibil ale vehiculelor, clipsuri adaptate
pentru fixarea pieselor auto în caroserie,
ambraiaje pentru vehiculele terestre, huse
pentru volanul vehiculului, cutii de viteze pentru
vehiculele terestre, tetiere pentru scaunele
vehiculului, ştergătoare de faruri, claxoane
pentru vehicule, piuliţe pentru roţile vehiculului,
portbagaje pentru vehicule, plase de portbagaj
pentru vehicule, apărătoare de noroi, dispozitive
antiderapante pentru anvelopele vehiculelor,
pompe pentru anvelopele de bicletă, oglinzi
retrovizoare, jante pentru roţi de vehicule,
centuri de siguranţă pentru scaunele vehiculului,
huse de scaun pentru vehicule, amortizoare
de şocuri cu arc pentru vehicule, amortizoare
de şocuri pentru automobile, oglinzi laterale
pentru vehicule, semnalizatoare pentru vehicule,
huse pentru roata de rezervă/huse pentru
anvelope de rezervă, parasolare adaptate pentru
automobile, amortizoare suspensie pentru
vehicule, anvelope pentru roţile vehiculului, bare
de protecţie pentru vehicule, ştergătoare de
parbriz, centuri de siguranță pentru pasageri,
suporturi pentru centuri de siguranță, semnale
de siguranță (acustice) pentru vehicule, centuri
de siguranță pentru scaunele vehiculelor,
suporturi pentru plăcuțe de înmatriculare, truse
de scule pentru repararea pneurilor, petice
de cauciuc pentru repararea pneurilor de
vehicule, clipsuri pentru capota vehiculelor,
capace de roți (pentru vehicule), capace
pentru rezervor pentru vehicule terestre,
capace ornamentale de roți pentru vehicule,
huse de scaune pentru automobile, huse
adaptate pentru volane de automobile, huse
pentru centuri de siguranță pentru scaune de
automobile, huse pentru scaune de autovehicule
(adaptate), huse adaptate pentru automobile,
huse pentru anvelope, huse pentru volan,
huse protectoare ajustate pentru vehicule,
huse protectoare ajustabile pentru vehicule,
huse pentru schimbătoare de viteze, oglinzi
retrovizoare, oglinzi retrovizoare de exterior,
oglinzi retrovizoare de interior, oglinzi pentru
vehicule, oglinzi retrovizoare laterale pentru
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vehicule, oglinzi retrovizoare (piese pentru
vehicule), oglinzi pentru vehicule (retrovizoare),
oglinzi retrovizoare pentru vehicule, oglinzi
convexe pentru punctul mort pentru automobile,
oglinzi pentru vedere în spate pentru vehicule,
benzi de protecție cu inserții reflectorizante
pentru uși de vehicule, organizatoare pentru
portbagaj, suporturi de portbagaj pentru capotă,
plase de portbagaje pentru vehicule, suporturi
de prindere pentru bare de portbagaj pentru
capota vehiculelor, protecții pentru capotă ca
părți structurale de vehicule.
14. Ceasuri digitale, ceasuri sportive (cu
excepția ceasurilor inteligente).
16. Suporturi din carton pentru pahare, suporturi
pentru afișe din hârtie sau carton, suporturi de
masă pentru pahare, confecționate din carton,
semne adezive din hârtie sau carton.
18. Umbrele și parasolare, bastoane, zgărzi
pentru animale.
20. Elemente decorative pentru ferestre,
garnituri nemetalice pentru ferestre, capsule
goale pentru cafea, din plastic, plăci
de înmatriculare, nemetalice, plăcuțe de
înmatriculare nemetalice pentru vehicule,
plăcuțe de înmatriculare pentru vehicule
(nemetalice), plăcuțe de înmatriculare
decorative din plastic, rame nemetalice pentru
plăcuțe de înmatriculare, embleme pentru
vehicule, nu din metal, lacăte pentru biciclete, nu
din metal, pioneze nemetalice pentru tapițerie,
culcușuri pentru animale, culcușuri portabile
pentru animale de companie, case de joacă
pentru animale de companie.
21. Boluri pentru băut pentru animale de
companie, boluri pentru hrănirea și adăparea
animalelor de companie, capcane pentru
rozătoare, capcane pentru dăunători, capcane
pentru insecte, capcane electrice pentru insecte,
capcane pentru șobolani.
22. Chingi din material textil pentru încărcături,
chingi nemetalice pentru manipularea
încărcăturilor, chingi din frânghii pentru
încărcături.
25. Cagule pentru schiori, branțuri pentru
încălțăminte, mănuși tricotate.
30. Capsule de cafea, umplute.
37. Reîncărcare de baterii și acumulatori,
aplicarea de folie de siguranță pe geamuri,
vulcanizare de anvelope de automobil (reparații),
repararea tapițeriei autovehiculelor.

───────

(210) M 2022 01022
(151) 10/02/2022
(732) COFFEENATIV ROASTERY S.R.L,

STRADA LANULUI NR. 4, SECTOR
2, BUCUREȘTI, 023057, ROMANIA

(740) CABINET M. OPROIU, SRL, STR.
POPA SAVU NR. 42, PARTER,
BUCUREȘTI, 031254, ROMANIA

(540)

COFFEENATIV Roastery
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
40. Servicii de prăjire a cafelei şi de prelucrare a
cafelei, pasteurizarea alimentelor şi băuturilor.

───────

(210) M 2022 01023
(151) 10/02/2022
(732) EPA CONSULT SRL, ȘOS.

BUCUREȘTI-URZICENI NR. 90,
JUD. ILFOV, COMUNA AFUMAȚI,
ILFOV, ROMANIA

(540)

aero
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Aparate și instrumente științifice. de
cercetare, navigație, topografie, cinematografie,
audiovizuale, optică, cântărire, măsurare,
semnalizare, detectare, testare. inspectare,
salvare și învățare, aparate și instrumente
pentru conducerea, distribuția, transformarea,
acumularea, reglementarea sau controlul
distribuției sau utilizării energiei electrice,
aparate și instrumente pentru înregistrarea,
transmiterea, reproducerea sau procesarea
sunetului, imaginii sau datelor, suporturi de
date stocate sau descarcabile, software pentru
computere, suporturi de stocare digitale sau
analog, mecanisme pentru aparate care
funcționează cu fise, case de marcat, dispozitive
pentru scufundări și dopuri de urechi pentru
scufundări, clești de nas pentru scufundări
sau înot, mănuși pentru scufundări, aparate
de respirat pentru înot subacvatic, dispozitive
pentru stingerea incendiilor.
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11. Aparate și instalații de iluminat, de încălzire,
de răcire, de producere a aburului de gătit, de
uscare, de ventilare de distribuire a apei și de uz
sanitar.

───────

(210) M 2022 01024
(151) 10/02/2022
(732) SCA PACHIU ȘI ASOCIAȚII, STR.

POPA SAVU NR. 47, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, 011432, ROMANIA

(540)

PACHIU & ASSOCIATES
ATTORNEYS AT LAW
- RECHTSANWALTE

- ABOGADOS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.04; 29.01.06

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

35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
45. Servicii juridice, servicii de siguranţă pentru
protejarea fizică a bunurilor şi indivizilor, servicii
personale şi sociale oferite de către terţi
destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

───────

(210) M 2022 01026
(151) 10/02/2022
(732) SCA PACHIU SI ASOCIATII, STR.

POPA SAVU NR. 47, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, 011432, ROMANIA

(540)

B.E.L.I.E.V.E. (Bound by
Excellence, as Links in a

chain, we create Innovation
from Enthusiasm and
Value from Expertise)

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

35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
45. Servicii juridice, servicii de siguranţă pentru
protejarea fizică a bunurilor şi indivizilor, servicii
personale şi sociale oferite de către terţi
destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

───────

(210) M 2022 01027
(151) 10/02/2022
(732) Sc Praktic Ambalaj SRL, ALEEA

TRESTIANA NR. 1, BL. 16, SC. A,
AP. 42, SECTOR 4, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Silipack
(531) Clasificare Viena:

27.05.01; 27.05.02

(591) Culori revendicate: albstru (Pantone
3025 C), gri (Pantone Cool Gray)
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

8. Cuțite biodegradabile, cuțite, cuțitașe,
furculițe biodegradabile, furculițe, furculițe și
linguri, furculițe de unică folosință, cuțite, furculițe
și linguri, tacâmuri (cuțite, furculițe și linguri),
furculițe de masă din oțel inoxidabil, linguri,
furculițe și cuțite de masă din plastic, linguri,
furculițe și cuțite de masă pentru bebeluși.
16. Pungi de congelator, pungi cu mânere,
pungi universale de plastic, pungi din hârtie
pentru alimente, pungi de gunoi din hârtie,
pungi din hârtie pentru cadouri, pungi de hârtie
pentru cadouri, pungi din plastic pentru ambalat,
pungi și saci de hârtie, pungi de hârtie pentru
ambalat, pungi de ambalat din hârtie, pungi din
hârtie pentru ambalat, pungi de plastic pentru
sandviș, pungi de plastic pentru cumpărături,
pungi de hârtie pentru cumpărături, hârtie pentru
pungi și saci, pungi pentru cuburi de gheață,
pungi de plastic pentru împachetare.pungi de
plastic pentru ambalarea gheții, pungi pentru
sandvișuri (hârtie), pungi de hârtie, pungi
pentru cadouri, pungi pentru ambalare din
hârtie, biodegradabilă, pungi pentru ambalare
din plastic biodegradabil, pungi de plastic pentru
copt în cuptor, pungi de cadou, din hârtie, pentru
vin, pungi din hârtie pentru masa de prânz, pungi
de plastic pentru ambalat și împachetat, benzi
pentru pungi de alimente folosite la congelare,
pungi de plastic pentru aruncarea lenjeriei de
corp, pungi pentru sandvișuri din hârtie sau
din plastic, pungi din plastic pentru scutece de
unică folosință, pungi de plastic pentru aruncarea
excrementelor animalelor de companie, pungi
din plastic cu bule de aer pentru ambalat,
pungi din plastic pentru depozitarea alimentelor,
pentru uz casnic, pungi de hârtie de uz casnic
pentru deșeuri alimentare, pungi de plastic
pentru înlăturarea excrementelor animalelor de
companie, pungi de hârtie destinate utilizării
în sterilizarea instrumentelor medicale, pungi
(învelitoare, săculețe) de ambalaj din hârtie
sau material plastic, pungi din material plastic
biodegradabil pentru deșeuri alimentare, de uz
casnic, sacose din hârtie sau plastic, hârtie
pentru confecționat pungi și sacoșe, sacoșe
și articole pentru ambalare, împachetare și
depozitare din hârtie, carton sau plastic, saci de
gunoi, saci pentru coșul de gunoi, saci poștali
fabricați din hârtie, saci din hârtie pentru coșul de
gunoi, saci din plastic pentru coșurile de gunoi,
saci de plastic pentru tăvi folosite ca litiere pentru
animale domestice, saci de hârtie pentru cutii
folosite ca litiere pentru animale domestice, saci
de plastic pentru cutii folosite ca litiere pentru
animale domestice, saci de plastic pentru tăvi

ale litierelor pentru animale de casă, căptușeli
pentru cutii pentru pisici, sub formă de saci de
plastic, saci de gunoi din hârtie sau din material
plastic saci de gunoi de vinil de uz casnic, saci de
gunoi din plastic (pentru uz casnic), saci de gunoi
din hârtie (pentru uz casnic), saci din plastic
pentru coșul de gunoi, recipiente pentru mâncare
la pachet din pulpă de hârtie biodegradabilă,
folie de plastic pentru împachetarea alimentelor,
folie adezivă din plastic pentru ambalat, folie
adezivă din plastic pentru împachetat, folie
de ambalat din viscoză transparentă, role din
folie de plastic pentru ambalat, folie de plastic
pentru împachetat și ambalat, role de folie
din plastic pentru ambalat alimente, folie de
împachetat cadouri, folie de polipropilenă pentru
împachetare, folie din plastic pentru ambalat.
21. Farfurii pe bază de pastă de hârtie
biodegradabilă, pahare pe bază de pastă de
hârtie biodegradabilă, castroane pe bază de
pastă de hârtie biodegradabilă, mănuși de
menaj, mănuși din plastic de uz casnic, mănuși
din cauciuc pentru uz casnic, mănuși din cauciuc
de uz casnic, mănuși pentru curățare sau pentru
menaj, mănuși de bumbac de uz casnic.
35. Servicii de comerț online cu amănuntul și
ridicata, servicii de agenții de import-export.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 06/2022

350

(210) M 2022 01029
(151) 11/02/2022
(732) BEST ACHIZITII SRL, BLD.

FERDINAND I NR. 58, BL.
EVOCASA SELECTA, SC. A, ET.
3, AP. 9, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
021393, ROMANIA

(540)

ZAHAR BOD Traditie
de la 1889 BOD zahar

produs din sfecla

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.14; 26.01.01;
26.11.05

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

30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori ai acestora,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
faină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, plante aromatice
conservate, oțet, sosuri și alte condimente,
gheață (apă înghețată).
43. Servicii de furnizare de alimente și băuturi.

───────

(210) M 2022 01031
(151) 10/02/2022
(732) LA MIRCEA MĂCELARU SRL,

STR. MAIOR ALEXANDRU
CÂMPEANU NR. 15, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Sibianul iscusit
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Carne și produse din carne, fructe, ciuperci,
legume, nuci și leguminoase prelucrate, intestine
pentru cârnați și imitații ale acestora, ouă și
produse din ouă, pește, fructe de mare și
moluște, nu vii, produse lactate și înlocuitori,
supe și baze de supă, extracte din carne,
alimente gătite, constând în totalitate sau în cea
mai mare parte din carne, alimente preparate
care constau în principal din înlocuitori de carne,
alimente refrigerate constând în principal din
pește, aripioare de pui, bucățele de piept de pui
pane (nuggets), bucăți de carne de pui utilizate
ca umplutură pentru sandvișuri, calmar preparat,
carne de vită preparată, carne de vită tăiată și
condimentată, friptă la grătar (bulgogi), carne
prajita de pui, carne preparată, carne prăjită de
pui, chiftele din pește, falafel, feluri de mâncare
preparate din carne.

───────

(210) M 2022 01032
(151) 10/02/2022
(732) SC HOME & OFFICES GLASS

DESIGN SRL, ȘOS. OLTENIȚEI
NR. 181, JUD. ILFOV, POPESTI -
LEORDENI, ILFOV, ROMANIA

(740) INVENTA AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ SRL,
BDUL. CORNELIU COPOSU NR. 7,
BL. 104, SC. 2, ET. 1, AP. 31, SECTOR
3, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

VULTURE EVOLUTION
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

(591) Culori revendicate: negru (Pantone
Black), roz (Pantone 225U), albastru
(Pantone Reflex Blue U), alb
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19. Materiale, nu din metal, pentru edificare
şi construcţie, conducte rigide, nu din metal,
pentru edificare, asfalt, smoală, gudron şi
bitum, construcţii transportabile, nu din metal,
monumente nemetalice, materiale şi elemente
de construcţie şi edificare, nemetalice, ferestre
din PVC, ferestre şi uşi nemetalice, uşi, porţi,
ferestre şi cadre nemetalice pentru ferestre,
conducte rigide nemetalice pentru construcţie,
profiluri nemetalice pentru ferestre şi uşi, şine
nemetalice pentru sticlă, conducte nemetalice
pentru evacuare, obloane nemetalice, rame
de ferestre (nemetalice), cornişe şi şipci de
margine, nu din metal, jaluzele nemetalice,
balustrade nemetalice, pardoseli nemetalice,
copertine din materiale nemetalice, ferestre
din PVC, sticlă pentru construcţii, uşi, pereţi,
panouri, acoperişuri, faţade din sticlă, elemente
structurale din sticlă, sticlă de geam (nemetalice)
cu proprietăţi ignifuge, sticlă antiefracţie folosită
în construcţii, sticlă securizată folosită în
construcţii, panouri de acoperire confecţionate
din sticlă, panouri din sticlă pentru construcţia
de clădiri, plăci de sticlă folosite în construcţii,
geamuri pentru ferestre, geamuri din sticlă
pentru construcţii.
20. Mobile, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nu din metal, pentru depozitare sau
transport, oase neprelucrate sau semiprelucrate,
coarne, fanoane de balenă sau sidef, scoici,
spumă de mare, chihlimbar galben, feronerie
nemetalică, mânere din sticlă, mobilă şi mobilier
din sticlă, uşi din sticlă pentru mobilier, scări şi
trepte mobile, nu din metal.
35. Publicitate, regruparea în avantajul terţilor
a produselor din clasele 19 şi 20 (exceptând
transportul acestora) permiţând consumatorilor
să le vadă şi să le cumpere comod.
37. Servicii de construcţii de clădiri, reparaţii,
servicii de instalaţii.

───────

(210) M 2022 01033
(151) 10/02/2022
(732) LA MIRCEA MĂCELARU SRL,

STR. MAIOR ALEXANDRU
CÂMPEANU, NR. 15, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

Dibaciul Sibian

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

29. Carne și produse din carne, fructe, ciuperci,
legume, nuci și leguminoase prelucrate, intestine
pentru cârnați și imitații ale acestora, ouă și
produse din ouă, pește, fructe de mare și
moluște, nu vii, produse lactate și înlocuitori,
supe și baze de supă, extracte din carne,
alimente gătite, constând în totalitate sau în cea
mai mare parte din carne, alimente preparate
care constau în principal din înlocuitori de carne,
alimente refrigerate constând în principal din
pește, aripioare de pui, bucățele de piept de pui
pane (nuggets), bucăți de carne de pui utilizate
ca umplutură pentru sandvișuri, calmar preparat,
carne de vită preparată, carne de vită tăiată și
condimentată, friptă la grătar (bulgogi), carne
prajita de pui, carne preparată, carne prăjită de
pui, chiftele din pește, falafel, feluri de mâncare
preparate din carne.

───────

(210) M 2022 01036
(151) 10/02/2022
(732) MARIA DANIELA BANU, STR. I. L.

CARAGIALE NR.4B, JUD. ILFOV,
TUNARI, ILFOV, ROMANIA

(540)

NOI MUNCIM.RO

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24; 26.04.01; 26.11.25

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

35. Servicii de intermediere comercială, servicii
de intermediere de recrutare de personal,
servicii de intermediere comercială în legătură
cu relaționarea dintre diferiți profesioniști și
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clienți, intermediere de contracte de cumpărare
și vânzare de produse și servicii, pentru alte
persoane, sondaje de opinie, elaborare de
sondaje de opinie, studii de sondaje de opinie
cu privire la piață, realizare de studii de piață
care implică sondaje de opinie, consultanță
în materie de angajări, consultanță în afaceri,
servicii de recrutare de personal, administrarea
resurselor umane și servicii de recrutare,
profilarea consumatorilor în scopuri comerciale
sau de marketing.

───────

(210) M 2022 01037
(151) 10/02/2022
(732) AGROSERV TRADING SRL, BD

MAMAIA 220, JUD. CONSTANTA,
CONSTANTA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(540)

TABU
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
33. Băuturi alcoolice cu excepția berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor, vin.

───────

(210) M 2022 01038
(151) 10/02/2022
(732) MARIAN DUMITRESCU, STR DINU

VINTILA NR 68, BL.3, SC.K, ET.10,
AP.21, BUCURESTI, ROMANIA
IONUT VALERIU CORNICIUC, STR
EROU IANCU NICOLAE 12-26,
VILA. 4, JUD. ILFOV, VOLUNTARI,
ILFOV, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
CONSULTANTA IN PI IORGULESCU
MARIANA, STR FAGETULUI
144, BL.ST2,SC.B,ET.5, AP.46,
JUD. CONSTANȚA, CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

SERBARILE MARII

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

35. Regruparea în avantajul terților a produselor
alimentare și a băuturilor în magazine
specializate,în interiorul manifestărilor culturale,
spectacolelor în aer liber.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale

───────

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
CONSULTANTA IN PI IORGULESCU
MARIANA, STR FAGETULUI
144, BL. ST2, SC.B, ET.5, AP.46,
JUD. CONSTANTA, CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA
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(210) M 2022 01040
(151) 10/02/2022
(732) CARETTA S.R.L., ȘOSEAUA

IAȘI-TOMEȘTI, DN 28, PARTER,
CAMERA 1, JUD. IAȘI, IAȘI, IAȘI,
ROMANIA

(740) PROTECTMARK S.R.L., STR. ŢUŢEA
PETRE NR. 5, BL. 909, TR. 1, ET.
3, AP. 11, CAM. 3, JUD. IAȘI, IAȘI,
700730, IAȘI, ROMANIA

(540)

zebra

(531) Clasificare Viena:
29.01.04; 29.01.06; 27.05.01; 26.11.03;
26.11.06; 26.11.09

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

6. Aluminiu, sârmă din aluminiu, folie de
aluminiu, plăci de ancorare/plăci de fundaţie,
arbori (structuri) din metal, plăci de blindaj
metalice, oţel cornier, balustrade din metal,
benzi metalice pentru legare/benzi metalice
pentru înfăşurare sau fixare, bare pentru
balustradele metalice, coşuri metalice, grinzi
metalice/traverse metalice, şuruburi metalice
pentru prinderea cablurilor, legături metalice,
bolţuri metalice, bolţuri, plate, colţare metalice
pentru construcţii, ramificaţii metalice pentru ţevi,
alamă, brută sau semiprelucrată, bare de oţel
tras la rece, materiale de construcţii din metal,
panouri de construcţii din metal, construcţii,
transportabile, din metal, construcţii din metal,
ferestre batante din metal, garduri metalice,
panouri metalice pentru garduri, ferestre din
metal pentru acoperiş, îmbinări de cabluri
metalice, neelectrice/legături de cabluri metalice,

neelectrice, plafoane metalice, materiale metalo-
ceramice, lanţuri metalice, capace metalice
pentru coşul de fum, tuburi metalice pentru
coşul de fum, canale metalice pentru coşul
de fum, coşuri de fum metalice, acoperire
metalică (prin placare) pentru construcţii, cleme
metalice pentru cabluri şi ţevi, coliere metalice
pentru fixarea ţevilor, inele de cupru, sârmă
de cupru, neizolată, cornişe metalice, cuplaje
metalice pentru lanţuri, parapete metalice de
protecţie pentru drumuri, ţevi de scurgere din
metal, sifoane de scurgere (supape) din metal,
bare de metal trase la rece si lustruite, grătare
metalice, conducte metalice, pentru instalaţiile
de încălzire centralizată / ţevi metalice, pentru
instalaţiile de încălzire centralizată/conducte şi
ţevi metalice, pentru instalaţiile de încălzire
centralizată, conducte metalice pentru instalaţiile
de ventilare şi aer condiţionat, coturi metalice
pentru ţevi, bolţuri cu ochi / şuruburi cu
inel, inele de etanşare metalice, umpluturi
din metal, fitinguri metalice pentru ferestre,
fitinguri metalice pentru construcţii, dale metalice
pentru pardoseală, pardoseli metalice, cadre
metalice pentru construcţii, grinzi metalice
pentru construcţii, grătare metalice / grilaje
metalice, porţi metalice, jgheaburi pentru burlane
metalice, balamale metalice, cârlige (feronerie),
cârlige metalice pentru plăcile de ardezie
pentru acoperiş, bare de oţel laminate la cald,
numere metalice pentru case, neluminoase,
plase metalice împotriva insectelor, plăci din
fier, fier, în formă brută sau semiprelucrată,
sârmă de fier, feronerie/articole metalice, de
mică dimensiune, grilaje din fier pentru ferestre,
grilaje din fier pentru uşi, jaluzele metalice,
grinzi metalice, racorduri metalice pentru ţevi,
scări metalice, încuietori metalice, şipci metalice,
căptuşeli metalice pentru construcţii, buiandrugi
metalici, bolţuri de blocare, încuietori metalice,
altele decât cele electrice, capace metalice
pentru gurile de canal, colectoare metalice
pentru reţele de conducte, catarge metalice,
mulaje metalice pentru cornişe, mulaje metalice
pentru construcţii, cuie, ecusoane metalice/
plăci de identificare metalice, duze metalice,
piuliţe metalice, minereuri metalice, jaluzele
exterioare din metal, stâlpi metalici de gard,
ţigle metalice, paravane metalice, pavele
metalice, plăci de pavare din metal, coloane
metalice pentru construcţii, pini (feronerie),
mufe din metal pentru ţevi, conducte metalice,
pitoni metalici, platforme, prefabricate, din
metal, dopuri metalice/cepuri metalice, piloni
metalici, verande (structuri) din metal, stâlpi
metalici, stâlpi metalici, pentru liniile electrice/
piloni metalici pentru liniile electrice, proptele

(591) Culori revendicate: albastru (HEX
#003349), gri (HEX #969696)
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metalice, scripeţi metalici, alţii decât cei pentru
maşini, materiale de armare din metal pentru
ţevi, materiale de armare din metal pentru
construcţii, inele metalice/coliere de oprire
metalice, nituri din metal, rulouri pentru ferestre
din oţel, acoperişuri metalice intermitente,
jgheaburi metalice pentru acoperişuri, învelitori
metalice pentru acoperişuri, ţigle metalice
pentru acoperişuri, învelitori metalice pentru
acoperiş, învelitori metalice pentru acoperiş,
care încorporează celule fotovoltaice, frânghii
metalice, funii metalice, şuruburi metalice,
închizători metalice pentru fixarea ferestrei,
capace de etanşare din metal, foi şi plăci
metalice, pervaze metalice, plăci metalice
pentru construcţii, manşoane (feronerie), arcuri
(feronerie), pinteni, trepte (scări) din metal,
bandă de oţel / armătură de oţel, sârmă din
oţel, stâlpi de oţel, table din oţel, ţevi din
oţel / tuburi din oţel, construcţii din oţel, cepuri
metalice, pardoseli din plăci metalice, tablă de
cositor, tubaje metalice, ţevi metalice / tuburi
metalice, lambriuri metalice, elemente de fixare
metalice de perete, elemente de fixare metalice
pentru acoperiş, placări metalice pentru pereţi
utilizate în construcţii, căptuşeli metalice pentru
pereţi utilizate în construcţii, plăci metalice
de căptuşit pereţii, şaibe metalice, opritoare
metalice pentru ferestre, scripeţi din metal
pentru ferestre, bolţuri pentru cadrele ferestrelor,
elemente metalice pentru fixarea ferestrelor,
cadre metalice pentru ferestre, deschizători din
metal pentru ferestre, neelectrice, închizători
din metal pentru ferestre, neelectrice, cabine
metalice insonorizate, transportabile, panouri
acustice din metal, ferestre metalice, sârmă
din metal comun, ţesătură metalică/ pânză
metalică, sârmă din aliaje metalice comune,
cu excepţia firelor fuzibile, frânghii de sârmă,
silozuri metalice.
9. Ochelari anti-orbire, mănuşi din azbest pentru
protecţia împotriva accidentelor, îmbrăcăminte
din azbest pentru protecţia împotriva incendiilor,
dispozitive de echilibrare, inele de calibrare,
calibre, rigle gradate pentru tâmplari, rigle
de calcul circulare, îmbrăcăminte de protecţie
împotriva accidentelor, iradierii şi incendiilor,
îmbrăcăminte de protecţie împotriva incendiilor/
articole de îmbrăcăminte pentru protecţia
împotriva incendiilor, programe de calculator,
înregistrate, programe de operare pe calculator,
înregistrate, componente software pentru
calculator, înregistrate, programe de calculator,
descărcabile, software pentru calculator,
stocate, aplicaţii software pentru calculator,
descărcabile, platforme software de calculator,
înregistrate sau descărcabile, aplicaţii software

descărcabile, aplicaţii mobile descărcabile,
aparate pentru măsurarea distanţei, publicaţii
electronice, descărcabile, ochelari de protecţie,
aparate de măsurare, calibre (instrumente de
măsurare), instrumente de nivelare, nivele
(instrumente pentru determinarea orizontalei),
trasatoare paralele (tâmplărie), măsuri, aparate
de măsurat, dispozitive de măsurat, electrice,
sticlărie gradată, instrumente de măsurare,
aparat de măsurare cu precizie, balanţe
de precizie, căşti de protecţie, măşti de
protecţie, raportoare (instrumente de măsurare),
instrumente de măsurare a înălţimii, articole
pentru acoperirea capului sub formă de căști de
protecție, rigle (instrumente de măsurare), linii
(instrumente de măsurare), plase de siguranţă/
plase de salvare, prelate de protecţie, calibre
pentru şuruburile cu filet, calibre culisante,
rigle de calcul, aparate pentru măsurarea
unghiurilor de înclinare/clinometre/indicatori de
pantă/inclinometre, nivele cu bulă de aer, vincluri
pentru măsurare, echere pentru măsurare, rigle
în formă de T (teuri) pentru măsurare, măşti de
protecţie pentru muncitori.
19. Corniere, nemetalice, balustrade,
nemetalice, grinzi nemetalice/traverse
nemetalice, carton bitumat pentru construcţii,
produse bituminoase pentru construcţii,
învelişuri bituminoase pentru acoperişuri,
colţare, nemetalice, pentru construcţii, ramificaţii
pentru ţevi, nemetalice, cărămizi, cherestea
pentru construcţii/lemn pentru construcţii, hârtie
pentru construcţii, sticlă pentru construcţii,
piatră pentru construcţii, materiale de
construcţii, nemetalice, panouri de construcţii,
nemetalice, construcţii, nemetalice, construcţii,
transportabile, nemetalice, capace pentru
coşul de fum, nemetalice, tuburi pentru
coşul de fum, nemetalice, canale pentru
coşul de fum, nemetalice, ferestre batante,
nemetalice, plafoane, nemetalice, plăci de
ciment, coşuri de fum, nemetalice, acoperire
(prin placare), nemetalică, pentru construcţii,
elemente de construcţie din beton, cornişe,
nemetalice, parapete de protecţie, nemetalice,
pentru drumuri, ţevi de scurgere, nemetalice,
sifoane de scurgere (supape), nemetalice sau
din plastic, grătare, nemetalice, conducte,
nemetalice, pentru instalaţiile de ventilare şi
de aer condiţionat, cadre, nemetalice, pentru
construcţii, garduri, nemetalice, dale pentru
pardoseală, nemetalice, pardoseli, nemetalice,
şipci de montaj din lemn, porţi, nemetalice,
jgheaburi pentru burlane, nemetalice, coame
pentru acoperişuri, plase împotriva insectelor,
nemetalice, jaluzele, nemetalice, grinzi,
nemetalice, şipci, nemetalice, zăbrele,
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nemetalice / gratii, nemetalice, elemente de
prelungire, nemetalice, pentru coşurile de
fum, căptuşeli, nemetalice, pentru construcţii,
buiandrugi, nemetalici, mulaje, nemetalice,
pentru cornişe, mulaje, nemetalice, pentru
construcţii, jaluzele exterioare, nemetalice şi
netextile, stâlpi de gard, nemetalici/uluci de
gard, nemetalici, ţigle, nemetalice, carton pentru
construcţii/carton de construcţii, paravane,
nemetalice, pavele, nemetalice, plăci de
pavare, nemetalice, cornişe, pilaştrii, nemetalici,
pentru construcţii, stâlpi, nemetalici, proptele,
nemetalice, materiale refractare de construcţii,
nemetalice, materiale de armare, nemetalice,
pentru construcţii, ţevi rigide, nemetalice,
pentru construcţii, jgheaburi pentru acoperişuri,
nemetalice, acoperişuri intermitente, nemetalice,
învelitori pentru acoperişuri, nemetalice, plăci
de ardezie pentru acoperişuri, şindrilă pentru
acoperişuri, ţigle pentru acoperişuri, nemetalice,
învelitori pentru acoperiş, nemetalice, învelitori
pentru acoperiş, nemetalice, care încorporează
celule fotovoltaice, pervaze, nemetalice, plăci,
nemetalice, pentru construcţii, scări, nemetalice,
panouri acustice, nu din metal, placări pentru
pereţi, nemetalice, utilizate în construcţii,
căptuşeli pentru pereţi, nemetalice, utilizate
în construcţii, plăci de căptuşit pereţii,
nemetalice, ţevi de apă, nemetalice, cadre
de ferestre, nemetalice, ferestre, nemetalice,
lemn, semiprelucrat, pavaje din lemn, furnire
din lemn/furnire, panouri din lemn, plăci din
fibre din lemn pentru construcţii, duşumele din
lemn, ventilatoare nemetalice pentru acoperișuri,
dale de sticlă pentru acoperișuri, materiale
de construcție nemetalice pentru acoperișuri,
plăci pentru acoperiș (nemetalice) cu proprietăți
izolante, acoperișuri din sticlă, ferestre de
acoperiș în formă de evantai, din materiale
nemetalice, sticlă izolantă pentru construcţii,
șipci nemetalice, silozuri, nemetalice.
35. Servicii de publicitate şi marketing, servicii
de management şi administrare a afacerilor,
servicii de informare a consumatorilor, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ
cu ridicata, servicii de comerţ online, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu aluminiu, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu sârmă din aluminiu,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu folie de aluminiu, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu plăci de ancorare, servicii de comerţ cu

amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu plăci de fundaţie,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu arbori (structuri) din metal, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu plăci de blindaj metalice, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu oţel
cornier, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu balustrade din metal, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
benzi metalice pentru legare, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu benzi
metalice pentru înfăşurare sau fixare, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu bare pentru balustradele metalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
coşuri metalice, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu grinzi metalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu traverse metalice, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu şuruburi metalice
pentru prinderea cablurilor, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu legături metalice,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu bolţuri metalice, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu bolţuri,
plate, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu colţare metalice pentru construcţii,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu ramificaţii metalice pentru ţevi,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu alamă, brută sau semiprelucrată,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu bare de oţel tras la rece, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu materiale de construcţii din metal, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
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cu panouri de construcţii din metal, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu construcţii, transportabile, din metal, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu construcţii din metal, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu ferestre batante
din metal, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu garduri metalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu panouri metalice pentru garduri, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu ferestre din metal pentru acoperiş, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
îmbinări de cabluri metalice, neelectrice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
legături de cabluri metalice, neelectrice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu plafoane metalice, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu materiale metalo-
ceramice, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu lanţuri metalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
capace metalice pentru coşul de fum, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu tuburi metalice pentru coşul de fum, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
canale metalice pentru coşul de fum, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu coşuri de fum metalice, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu acoperire
metalică (prin placare) pentru construcţii, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu cleme metalice pentru cabluri şi ţevi, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
coliere metalice pentru fixarea ţevilor, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
inele de cupru, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ

online în legătură cu sârmă de cupru, neizolată,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu cornişe metalice, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu cuplaje metalice pentru lanţuri, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
parapete metalice de protecţie pentru drumuri,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu ţevi de scurgere din metal, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu sifoane de scurgere (supape) din metal,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu bare de metal trase la rece
si lustruite, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu grătare metalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
conducte metalice, pentru instalaţiile de încălzire
centralizată, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu ţevi metalice, pentru
instalaţiile de încălzire centralizată, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu conducte şi ţevi metalice, pentru instalaţiile
de încălzire centralizată, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu conducte
metalice pentru instalaţiile de ventilare şi aer
condiţionat, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu coturi metalice pentru ţevi,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu bolţuri cu ochi, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu şuruburi
cu inel, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu inele de etanşare metalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu umpluturi din metal, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu fitinguri metalice
pentru ferestre, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu fitinguri metalice pentru
construcţii, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
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online în legătură cu dale metalice pentru
pardoseală, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu pardoseli metalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu cadre metalice pentru construcţii, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu grinzi metalice pentru construcţii, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu grilaje metalice, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu porţi metalice,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu jgheaburi pentru burlane metalice,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu balamale metalice, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu cârlige
(feronerie), servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu cârlige metalice pentru
plăcile de ardezie pentru acoperiş, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu bare de oţel laminate la cald, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu numere metalice pentru case, neluminoase,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu plase metalice împotriva insectelor,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu plăci din fier, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu fier,
în formă brută sau semiprelucrată, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
sârmă de fier, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu feronerie, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu articole
metalice, de mică dimensiune, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu grilaje
din fier pentru ferestre, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu grilaje din fier
pentru uşi, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ

online în legătură cu jaluzele metalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu racorduri metalice pentru ţevi, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
scări metalice, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu încuietori metalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
şipci metalice, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu căptuşeli metalice pentru
construcţii, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu buiandrugi metalici, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu bolţuri de blocare, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu încuietori
metalice, altele decât cele electrice, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu capace metalice pentru gurile de canal,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu colectoare metalice pentru reţele
de conducte, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu catarge metalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu mulaje metalice pentru cornişe, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu mulaje metalice pentru construcţii, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
cuie, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu ecusoane metalice, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu plăci de identificare metalice, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
duze metalice, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de
comerţ online în legătură cu piuliţe metalice,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu minereuri metalice, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu jaluzele
exterioare din metal, servicii de comerţ cu
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amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu stâlpi metalici
de gard, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu ţigle metalice, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu paravane metalice, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu pavele metalice,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu plăci de pavare din metal, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu coloane metalice pentru construcţii, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
pini (feronerie), servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu mufe din metal pentru
ţevi, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu conducte metalice, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
pitoni metalici, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu platforme, prefabricate,
din metal, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu dopuri metalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
cepuri metalice, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu piloni metalici, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
verande (structuri) din metal, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu stâlpi
metalici, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu stâlpi metalici, pentru liniile electrice,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu piloni metalici pentru liniile electrice,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu proptele metalice, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu scripeţi
metalici, alţii decât cei pentru maşini, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
materiale de armare din metal pentru ţevi, servicii

de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
materiale de armare din metal pentru construcţii,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu inele metalice, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu coliere de
oprire metalice, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu nituri din metal, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu rulouri pentru ferestre din oţel, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu acoperişuri metalice intermitente, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu jgheaburi metalice pentru acoperişuri, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu învelitori metalice pentru acoperişuri, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu ţigle metalice pentru acoperişuri, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu învelitori metalice pentru acoperiş, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu învelitori metalice pentru acoperiş, care
încorporează celule fotovoltaice, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu frânghii metalice, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu funii metalice,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu şuruburi metalice, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu închizători metalice pentru fixarea ferestrei,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu capace de etanşare din metal,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu foi şi plăci metalice, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu pervaze
metalice, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu plăci metalice pentru
construcţii, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
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online în legătură cu manşoane (feronerie),
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu arcuri (feronerie), servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu pinteni,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu trepte (scări) din metal, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
bandă de oţel, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu armătură de oţel, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
sârmă din oţel, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu stâlpi de oţel, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
table din oţel, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu ţevi din oţel, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
tuburi din oţel, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu construcţii din oţel, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
pardoseli din plăci metalice, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu tablă
de cositor, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu tubaje metalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
ţevi metalice, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu tuburi metalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu lambriuri metalice, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu elemente de
fixare metalice de perete, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu elemente
de fixare metalice pentru acoperiş, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu placări metalice pentru pereţi utilizate în
construcţii, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu căptuşeli metalice pentru

pereţi utilizate în construcţii, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu plăci metalice de
căptuşit pereţii, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu şaibe metalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu opritoare metalice pentru ferestre, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu scripeţi din metal pentru ferestre, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu bolţuri pentru cadrele ferestrelor, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu elemente metalice pentru fixarea ferestrelor,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu cadre metalice pentru ferestre,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu deschizători din metal pentru
ferestre, neelectrice, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu închizători din
metal pentru ferestre, neelectrice, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu cabine metalice insonorizate, transportabile,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu panouri acustice din metal, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu ferestre metalice, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu sârmă din
metal comun, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu ţesătură metalică, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
pânză metalică, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu sârmă din aliaje metalice
comune, cu excepţia firelor fuzibile, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu frânghii de sârmă, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu silozuri metalice,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu ochelari anti-orbire, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
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ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu mănuşi din azbest pentru protecţia împotriva
accidentelor, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu îmbrăcăminte din azbest
pentru protecţia împotriva incendiilor, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu dispozitive de echilibrare, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu inele
de calibrare, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu calibre, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu rigle gradate
pentru tâmplari, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu rigle de calcul circulare,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu îmbrăcăminte de protecţie împotriva
accidentelor, iradierii şi incendiilor, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
îmbrăcăminte de protecţie împotriva incendiilor,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu articole de îmbrăcăminte pentru
protecţia împotriva incendiilor, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu programe
de calculator, înregistrate, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu programe
de operare pe calculator, înregistrate, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu componente software pentru calculator,
înregistrate, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu programe de calculator,
descărcabile, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu software pentru calculator,
stocate, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu aplicaţii software pentru calculator,
descărcabile, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu platforme software de
calculator, înregistrate sau descărcabile, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu aplicaţii software, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu aplicaţii mobile,

servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu aparate pentru măsurarea distanţei,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu publicaţii electronice, descărcabile,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu ochelari de protecţie, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu aparate de măsurare, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu calibre
(instrumente de măsurare), servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu instrumente
de nivelare, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu nivele (instrumente pentru
determinarea orizontalei), servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu trasatoare
paralele (tâmplărie), servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu măsuri, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu aparate de măsurat, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu dispozitive
de măsurat, electrice, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu sticlărie gradată,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu instrumente de măsurare, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu aparat de măsurare cu precizie, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu balanţe de precizie, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu căşti de protecţie,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu măşti de protecţie, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
raportoare (instrumente de măsurare), servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu instrumente de măsurare a înălţimii, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu articole pentru acoperirea capului sub formă
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de căști de protecție, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu rigle (instrumente
de măsurare), servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu linii (instrumente de
măsurare), servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu plase de siguranţă, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu plase de salvare, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu prelate de
protecţie, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu calibre pentru şuruburile cu
filet, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu calibre culisante, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu rigle
de calcul, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu aparate pentru măsurarea
unghiurilor de înclinare, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu clinometre,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu indicatori de pantă, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
inclinometre, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu nivele cu bulă de aer,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu vincluri pentru măsurare, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu echere pentru măsurare, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu rigle
în formă de t (teuri) pentru măsurare, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu măşti de protecţie pentru muncitori, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu corniere, nemetalice, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu balustrade,
nemetalice, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de
comerţ online în legătură cu grinzi nemetalice,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de

comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu traverse nemetalice, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu carton bitumat pentru construcţii, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu produse bituminoase pentru construcţii,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu învelişuri bituminoase pentru
acoperişuri, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu colţare, nemetalice, pentru
construcţii, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu ramificaţii pentru ţevi,
nemetalice, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu cărămizi, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu cherestea pentru construcţii, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
lemn pentru construcţii, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu hârtie pentru
construcţii, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu sticlă pentru construcţii,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu piatră pentru construcţii, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu materiale de construcţii, nemetalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu panouri de construcţii, nemetalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu construcţii, nemetalice, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu construcţii,
transportabile, nemetalice, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu capace pentru
coşul de fum, nemetalice, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu tuburi pentru
coşul de fum, nemetalice, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu canale pentru
coşul de fum, nemetalice, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu ferestre batante,
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nemetalice, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu plafoane, nemetalice,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu plăci de ciment, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu coşuri de fum,
nemetalice, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu acoperire (prin placare),
nemetalică, pentru construcţii, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu elemente
de construcţie din beton, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu cornişe,
nemetalice, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu parapete de protecţie,
nemetalice, pentru drumuri, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu ţevi de scurgere,
nemetalice, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu sifoane de scurgere
(supape), nemetalice sau din plastic, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu grătare, nemetalice, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu conducte,
nemetalice, pentru instalaţiile de ventilare şi de
aer condiţionat, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu cadre, nemetalice, pentru
construcţii, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu garduri, nemetalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu dale pentru pardoseală, nemetalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu pardoseli, nemetalice, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu şipci de montaj
din lemn, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu porţi, nemetalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu jgheaburi pentru burlane, nemetalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu coame pentru acoperişuri, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,

servicii de comerţ online în legătură cu plase
împotriva insectelor, nemetalice, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu jaluzele, nemetalice, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu grinzi,
nemetalice, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu şipci, nemetalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu zăbrele, nemetalice, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu gratii,
nemetalice, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu elemente de prelungire,
nemetalice, pentru coşurile de fum, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
căptuşeli, nemetalice, pentru construcţii, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu buiandrugi, nemetalici, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu mulaje,
nemetalice, pentru cornişe, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu mulaje,
nemetalice, pentru construcţii, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu jaluzele
exterioare, nemetalice şi netextile, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
stâlpi de gard, nemetalici, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu uluci de gard,
nemetalici, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu ţigle, nemetalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu carton pentru construcţii, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu carton
de construcţii, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu paravane, nemetalice,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu pavele, nemetalice, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
plăci de pavare, nemetalice, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
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de comerţ online în legătură cu cornişe, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu pilaştrii, nemetalici, pentru construcţii, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu stâlpi, nemetalici, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu proptele,
nemetalice, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu materiale refractare de
construcţii, nemetalice, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu materiale de
armare, nemetalice, pentru construcţii, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
ţevi rigide, nemetalice, pentru construcţii, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
jgheaburi pentru acoperişuri, nemetalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu acoperişuri intermitente, nemetalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
învelitori pentru acoperişuri, nemetalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu plăci de ardezie pentru acoperişuri, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
şindrilă pentru acoperişuri, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu ţigle pentru
acoperişuri, nemetalice, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu învelitori pentru
acoperiş, nemetalice, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu învelitori pentru
acoperiş, nemetalice, care încorporează celule
fotovoltaice, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu pervaze, nemetalice,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu plăci, nemetalice, pentru construcţii,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu scări, nemetalice, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu panouri
acustice, nu din metal, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu placări pentru

pereţi, nemetalice, utilizate în construcţii, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu căptuşeli pentru pereţi, nemetalice, utilizate
în construcţii, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu plăci de căptuşit pereţii,
nemetalice, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu ţevi de apă, nemetalice,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu cadre de ferestre, nemetalice,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu ferestre, nemetalice, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu lemn, semiprelucrat, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu pavaje din lemn,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu furnire din lemn, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu furnire,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu panouri din lemn, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu plăci
din fibre din lemn pentru construcţii, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu duşumele din lemn, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu ventilatoare
nemetalice pentru acoperișuri, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu dale
de sticlă pentru acoperișuri, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu materiale
de construcție nemetalice pentru acoperișuri,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu plăci pentru acoperiș (nemetalice)
cu proprietăți izolante, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu acoperișuri
din sticlă, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu ferestre de acoperiș în
formă de evantai, din materiale nemetalice,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu sticlă izolantă pentru construcţii,
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servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu șipci nemetalice, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu silozuri,
nemetalice.
37. Etanşarea clădirilor/impermeabilizare
(clădire), izolarea clădirilor, construcţie,
furnizarea de informaţii privind construcţia,
consultanţă în construcţii, instalarea uşilor
şi ferestrelor, zidărie, vopsire, interioară
şi exterioară, întreţinerea şi construcţia
conductelor, tencuire, lucrări de instalaţie de
apă şi canal, furnizarea informaţiilor legate de
reparaţii, servicii pentru acoperişuri, protecţie
anticorozivă, sablare, construcţia de eşafodaje,
izolarea acoperișurilor, instalarea acoperișurilor,
restaurare de acoperișuri, dezmembrare de
acoperișuri, instalare de acoperișuri, servicii de
instalare de acoperișuri, aplicarea de acoperiri
impermeabile pentru acoperișuri, lucrări de
realizare a învelitorilor de acoperiș, montare de
materiale izolante în clădiri, pe acoperișuri și
structuri, izolarea pereților interiori și exteriori,
a tavanelor și a acoperișurilor, instalare de
acoperișuri culisante, întreținerea și repararea
jgheaburilor de acoperiș, instalare de acoperișuri
cu straturi de fetru, aplicarea de acoperiri de
protecție pentru clădiri, aplicarea de acoperiri
de protecție pe suprafețele construite, reparații
de garduri, montare de garduri, servicii de
ridicare de garduri, reparare de instalații folosite
în producția de metal, în metalotehnică și la
prelucrarea metalului.
40. Asamblarea personalizată a materialelor
pentru terţi, servicii de vopsire, laminare,
placarea cu metal, tratarea metalului, servicii
de sablare, tăierea materialelor cu fierăstrăul,
lipire, servicii de sudare, tratamente de colorare
a geamurilor, reprezentând un strat de acoperire
superficial, prelucrarea lemnului, tăierea şi
prelucrarea cherestelei, acoperirea cu cositor,
furnizarea de informaţii cu privire la tratarea
materialelor, acoperirea metalelor, acoperirea
(placarea) metalelor, tratarea și acoperirea
suprafețelor metalice, tratarea pieselor metalice
pentru prevenirea coroziunii, pe baza proceselor
de galvanizare prin scufundare la cald și de
acoperire cu pulbere, decupare de metale, și
anume servicii de decupare de profile, forme
geometrice, precum și orice alte forme din tablă
de metal, oțel-carbon, oțel inox sau din aluminiu,
prelucrarea din debitarea prin laser și plasmă
a elementelor metalice și nemetalice, producție
personalizată pentru terți de panouri decorative,
porți și panouri decorative pentru împrejmuiri,
scări metalice și balustrade decorative, grilaje

decorative, antiefracție pentru ferestre sau
usi, reclame metalice pentru restaurante și
baruri, decorațiuni metalice pentru gradină, porți
culisante autoportante, mobilier metalic pentru
interior și exterior, flanşe pentru hale, producție
personalizată pentru terți de garduri, producție
personalizată pentru terți de acoperișuri.
42. Consultanţă în arhitectură, autentificarea
lucrărilor de artă, calibrare (măsurare), servicii
de cartografie, programare computerizată,
proiectare de software pentru calculatoare,
închirierea de software pentru calculatoare,
proiectarea construcţiilor, crearea şi mentenanţa
site-urilor web, crearea şi mentenanţa
aplicaţiilor software, dezvoltarea site-urilor
web, dezvoltarea aplicaţiilor software, inginerie,
proiectare industrială, platforma ca serviciu
(paas), dezvoltare de platforme de calculatoare,
cercetare în domeniul construcțiilor de clădiri,
controlul calităţii, cercetarea şi dezvoltarea
de produse noi pentru terţi, software ca
serviciu (saas), dezvoltarea de software, stilizare
(proiectare industrială), cercetare tehnologică,
consultanţă tehnologică, servicii de proiectare
legate de componente pentru acoperișuri,
servicii de proiectare legate de acoperişuri,
servicii de proiectare legate de garduri, servicii
de proiectare legate de componente pentru
garduri, proiectare de acoperiri de pardoseală,
realizare de straturi de acoperire pentru metale,
realizare de straturi de acoperire pentru produse
nemetalice.

───────

(210) M 2022 01043
(151) 10/02/2022
(732) DOGAN MEDIA INTERNATIONAL

S.A., BD. MĂRĂȘTI NR. 65-67,
INTRAREA D, PAVILION T,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, 011465,
ROMANIA

(540)

DIMINEAȚA CU NOI
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate prin intermediul serviciilor media
audiovizuale, publicitate TV, publicitate radio,
publicitate online, publicitate online prin
intermediul dispozitivelor electronice, inclusiv
tablete și telefoane, servicii de promovare
și publicitate oferite pe și prin internet,
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extranet, lans, și alte rețele de comunicații
electronice, promovare de divertisment, filme,
programe, materiale de promovare divertisment,
trailere pentru divertisment, sport, concerte, știri
privind celebrități și divertisment, promovare
privind educație, jocuri, activități, concursuri,
evenimente, organizare și desfășurare de
expoziții și competiții cu scop comercial sau
publicitar.
41. Creație de înregistrări sonore, vizuale,
audiovizuale, prin orice mijloace și modalități,
producție de înregistrări sonore, vizuale,
audiovizuale, prin orice mijloace și modalități,
distribuție de înregistrări sonore, vizuale,
audiovizuale, prin orice mijloace și modalități,
creație, producție și distribuție de programe de
televiziune și filme, prin orice mijloace, creație
de opere audiovizuale, emisiuni, programe,
materiale audio/audiovideo de orice tip de
conținut, cu excepția celor cu scop publicitar,
producție de opere audiovizuale, emisiuni,
programe, materiale audio/audiovideo de orice
tip de conținut, cu excepția celor cu scop
publicitar, distribuție de opere audiovizuale,
emisiuni, programe, materiale audio/audiovideo
de orice tip de conținut, cu excepția celor
cu scop publicitar, furnizare de video on
demand, programe de televiziune și filme,
furnizare de video care nu poate fi descărcat,
programe de televiziune și filme, furnizare
de conținut de divertisment online, servicii de
divertisment prin intermediul unei rețele de
comunicații, de natura jocurilor online și a site-
urilor web care oferă o mare varietate de
informații de divertisment de interes general,
servicii de entertainment, creație, producție,
furnizare și distribuție de programe multimedia,
servicii de informare privind divertismentul,
creație, producție, furnizare și distribuție jocuri
interactive video și pentru mobil, creație,
producție și comunicare de divertisment, știri
și servicii educaționale printr-o rețea globală
de comunicare de natura unor pagini de
internet afișând o varietate de informație de
divertisment de interes general cu privire la
divertisment, educație, antrenamente, sport,
sănătate, cultură, inclusiv filme, programe de
televiziune, videouri, clipuri de filme, fotografii,
și alte materiale multimedia, inclusiv sub
forma de podcasts si webcasts, furnizare
de informații cu privire la divertisment, filme,
documentare, stabilire grilă de programe TV
și radio, materiale de promovare, trailere,
sport, concerte, competiții, celebrități, știri de
divertisment, programe, educație, jocuri, cultură,
timp liber, activități, sănătate, concursuri și
evenimente, organizare, producție și prezentare

de showuri, competiții, spectacole de jocuri,
concerte, expoziții, evenimente, concursuri,
evenimente de scenă, reprezentații teatrale,
reprezentații live, furnizare de informații și servicii
de consultanță privind oricare din cele anterior
mentionate.

───────

(210) M 2022 01044
(151) 10/02/2022
(732) BSG INVEST OIL S.R.L., STR.

IASOMIEI NR. 2A, SAT CHICEREA,
JUD. IAȘI, COMUNA TOMEȘTI,
IAȘI, ROMANIA

(540)

BSG COMPANY
(531) Clasificare Viena:

29.01.01; 29.01.04; 29.01.06; 27.05.01;
27.05.07; 27.05.17; 01.15.15

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

35. Strângerea la un loc, în folosul terţilor,
a unei game variate de combustibili lichizi
și gazoși (cu excepţia transportului acestora),
permiţând clienţilor să vadă şi să cumpere
în mod convenabil aceste produse, astfel de
servicii pot fi furnizate prin intermediul stațiilor de
alimentare cu carburanți.

───────

(591) Culori revendicate: albastru, alb, roșu,
portocaliu
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(210) M 2022 01046
(151) 10/02/2022
(732) ALEXANDRU ADRIAN

DASCĂL, STRADA GHEORGHE
MARINESCU NR. 49, AP 17, JUD.
MUREȘ, TÂRGU MUREȘ, 540136,
MUREȘ, ROMANIA

(540)

BRAȘOVENE DELIVERY

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.11.03; 26.11.09;
26.11.13; 08.07.16

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

39. Livrare de alimente, livrare de alimente de
către restaurante, servicii de livrare a alimentelor,
livrare de alimente și băuturi preparate pentru
consum.

───────

(210) M 2022 01048
(151) 11/02/2022
(732) SBM DEVELOPPEMENT, 60

CHEMIN DES MOUILLES,
ECULLY, 69130, FRANȚA

(740) ROMINVENT S.A., STR. ERMIL
PANGRATTI NR. 35, ET.1, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, 011882, ROMANIA

(540)

MASSANE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

5. Preparate pentru distrugerea dăunătorilor,
insecticide, pesticide, fungicide, erbicide.

───────

(210) M 2022 01049
(151) 11/02/2022
(732) ANDREAS MANOLE, STR.

ÎNVINGĂTORILOR NR. 29, BL.
STELLA, ET. 3, AP. 3.5, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

invictus reiki healing
energy crystals

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 03.07.17; 24.17.21

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

41. Educație, furnizarea de instruire,
divertisment, activități sportive și culturale.

───────

(210) M 2022 01051
(151) 11/02/2022
(732) CĂTĂLINA URSE, STR. FERMEI

NR. 5D1, JUD. ILFOV, SĂFTICA,
ILFOV, ROMANIA

(540)

PARFUMIND
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
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3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
îngrijirea dinților, parfumuri, uleiuri esenţiale,
preparate de albire şi alte substanţe de spălare,
preparate de curăţare, lustruire, degresare şi
abrazive.
5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice
de uz uman şi veterinar, plasturi, materiale
de pansat, materiale pentru plombarea dinţilor,
ceară dentară, dezinfectanţi, produse pentru
distrugerea dăunătorilor, fungicide, erbicide.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
acvacultură, horticultură şi silvicultură.

───────

(210) M 2022 01052
(151) 11/02/2022
(732) IUGAB BELUR S.R.L., CALEA

CERNĂUȚI NR. 410, JUD.
SUCEAVA, VICOV DE SUS,
SUCEAVA, ROMANIA

(540)

KING Cartof Savuros
dintotdeauna

(531) Clasificare Viena:
29.01.01; 29.01.02; 29.01.08; 27.05.01;
27.05.03; 27.05.17; 24.09.02; 24.09.03;
24.09.05; 08.07.08

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

43. Asigurarea de hrană și băuturi, servicii
oferite de fast-fooduri, furnizare de alimente și
băuturi pentru oaspeți în restaurante, servicii
oferite de baruri, furnizare de alimente și
băuturi în restaurante și baruri, furnizare de
alimente și băuturi dintr-o rulotă mobilă, furnizare
de alimente și băuturi în bistrouri, servicii
oferite de localuri tip snack-bar, oranizare de
recepții pentru nunți (mâncare și băutură),
organizare de banchete, servicii oferite de
pizzerii, pregătirea mâncărurilor și a băuturilor,
pregătirea și furnizare de alimente și băuturi
destinate consumului imediat, preparare de
mâncăruri, preparare de mâncăruri pentru
alte persoane, pe bază de subcontractare,
prepararea alimentelor, prepararea mâncării,
servicii oferite de restaurante cu autoservire,
servicii de bucătărie mobilă, servicii de baruri
de sucuri de fructe, servicii contractuale de
alimentație, servicii constând în furnizarea
de băuturi, servicii ale bistrourilor, servicii
ale barurilor, servicii oferite de restaurante
specializate în preparate la grătar, servicii
oferite de restaurante (servirea mesei), servicii
de restaurant care includ servicii de bar cu
licență, servicii de preparare a alimentelor,
servicii de ospitalitate (alimente și băuturi),
servicii de mâncaruri și băuturi la pachet,
servicii de mâncare la pachet, servicii de local
public, servicii de gătit, servicii de club pentru
furnizare de mâncare și băuturi, servicii de
ceainărie, servicii în domeniul gustărilor, servicii
pentru furnizarea de alimente, servicii oferite de
rotiserii, servicii de terasă berărie, servicii de
restaurație pentru recepțiile firmelor (furnizare
de alimente și băuturi), servicii de restaurante
pentru furnizarea de mâncăruri rapide, servicii
de restaurant și bar, servicii de restaurant cu
servire la pachet, servirea de băuturi în berării,
servire de băuturi alcoolice, servire de alimente
și băuturi în restaurante și baruri, servire de
alimente și băuturi în internet-cafe, servire de
alimente și băuturi pentru oaspeți în restaurante,
servire de alimente și băuturi pentru oaspeți,
servire de alimente și băuturi, servicii pentru
prepararea mâncărurilor și a băuturilor, servicii
pentru furnizarea de băuturi, servicii oferite de
snack-baruri, sevicii de baruri care servesc bere,
servirea de băuturi în microberării.

───────

(591) Culori revendicate: negru, galben,
portocaliu, roz
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(210) M 2022 01053
(151) 11/02/2022
(732) CEZAR ȘTEFANOVICI, STR.

EVREILOR DEPORTATI NR. 14,
ET. 1, CAMERA 117, JUDETUL
BIHOR, ORADEA, BIHOR,
ROMANIA

(540)

BRUCKEN Imobiliare

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 07.01.08

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

36. Servicii imobiliare.
───────

(210) M 2022 01054
(151) 11/02/2022
(732) EMANCO FAMILY S.R.L., SAT

PĂTRĂUȚI NR. 781A, JUDETUL
SUCEAVA, COMUNA PĂTRĂUȚI,
SUCEAVA, ROMANIA

(540)

Thet
(531) Clasificare Viena:

27.05.01; 29.01.12; 26.01.18

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

43. Servicii de furnizare de alimente și băuturi,
servicii de cafenea, servicii de bar, servicii de
restaurant, servicii de mâncăruri și băuturi la
pachet, servicii prestate de localurile unde se
servește înghețată, furnizare de alimente și
băuturi dintr-o rulotă mobilă.

───────

(210) M 2022 01055
(151) 11/02/2022
(732) VINTELLO SRL, CALEA

FLOREASCA, NR.169, CORP
X, CAMERA 12B IN CADRUL
FLOREASCA CUBE-BUSINESS
HUB, ETAJUL 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

VINTELLO

(591) Culori revendicate: rosu (RAL 3020),
alb, negru

(591) Culori revendicate: verde (HEX
#54eeca), alb (HEX #ffffff)



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 06/2022

369

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

9. Programe de calculator, descărcabile,
aplicații software pentru calculator, descărcabile,
platforme software de calculator, înregistrate sau
descărcabile, software de calculatoare pentru
comerț electronic.

38. Furnizarea accesului la bazele de date,
transmiterea cu ajutorul calculatorului a
mesajelor și imaginilor, furnizarea de camere
de chat pe internet, trimiterea de mesaje,
furnizarea de forumuri online, furnizarea
accesului utilizatorilor la platforme pe internet,
furnizarea accesului la platforme pentru comerț
electronic pe internet, furnizarea de acces la slte-
uri web și baze de date, în special în domeniul
comerțului electronic, furnizarea de acces la o
piață online, servicii de încărcare de fotografii,
servicii de acces pentru descărcarea de aplicații
digitale pe dispozitive electronice.

───────

(210) M 2022 01056
(151) 11/02/2022
(732) LUCIAN ATANASOAE, STR.

PATRIOTILOR NR. 1, BL. PM16,
SC. B, ET. 8, AP. 69, SECTOR 3,
BUCURESTI, ROMANIA

(740) ACSINTE PAULA ADRIANA
CONSILIER PROPRIETATE
INDUSTRIALA, CALEA
CALARASILOR, NR. 177, BL. 45, ET.
4, AP. 12, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

DOINA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
15. Instrumente muzicale.

───────

(210) M 2022 01057
(151) 11/02/2022
(732) LUCIAN ATANASOAE, STR.

PATRIOTILOR NR. 1, BL. PM16,
SC. B, ET. 8, AP. 69, SECTOR 3,
BUCURESTI, ROMANIA

(740) ACSINTE PAULA ADRIANA
CONSILIER PROPRIETATE
INDUSTRIALA, CALEA
CALARASILOR, NR. 177, BL. 45, ET.
4, AP. 12, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

CARAIMAN
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
15. Instrumente muzicale.

───────

35. Furnizarea unei piețe comerciale online
pentru cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și
servicii, procesarea administrativă a ordinelor
de achiziție, publicitate, oferirea de informații
comerdale și consiliere pentru consumatori
în alegerea bunurilor șl serviciilor, compilarea
de informații în baze de date computerizate,
sistematizarea informațiilor în baza de date
computerizate, marketing, publicitate online
pe o rețea de calculatoare, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în
scopuri de comercializare cu amănuntul,
furnizarea de clasamente ale utilizatorilor în
scopuri comerciale sau publicitare, marketing
cu public țintă, promovarea vânzărilor pentru
terți, optimizare pe motoarele de cântare
pentru promovarea vânzărilor, servicii de
vânzare cu amănuntul online în domeniul
vestimentar, servicii de vânzare cu amănuntul
online referitoare la articole de îmbrăcăminte,
prezentarea produselor pe orice suport pentru
vânzări cu amănuntul online, servicii de vânzăre
cu amănuntul online referitoare la articole
second-hand din domeniul vestimentar, servicii
de vânzare cu amănuntul online referitoare la
genți de mână, servicii de vânzare cu amănuntul
online referitoare la accesorii îmbrăcăminte,
servicii prestate online de un magazin online
de vânzare cu amănuntul referitoare la
îmbrăcăminte și alte accesorii, servicii de
comerț electronic, administrarea comercială și
punerea la dispoziție a unui site online de
căutare, comandă, tranzacționare de articole
second hand, de evaluare a produselor sau a
vânzătorilor și de evaluare a calității tranzacțiilor
comerciale care sunt efectuate pe site.
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(210) M 2022 01058
(151) 11/02/2022
(732) ONYX PHARMALIFE SRL, STR.

BUDAPESTA NR. 1, JUDETUL
MURES, TARGU MURES, MUREȘ,
ROMANIA

(740) CABINET ENPORA INTELLECTUAL
PROPERTY SRL, STR. GEORGE
CALINESCU NR. 52A, AP. 1, SECTOR
1, BUCUREȘTI, 011694, ROMANIA

(540)

FICOLEST

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 02.09.25

clase:
5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice de
uz uman şi veterinar.

───────

(210) M 2022 01059
(151) 01/03/2022
(732) TRADITIONAL PLUS SRL, SAT

BERINDU, NR. 203, JUDETUL
CLUJ, COM. SANPAUL , CLUJ,
ROMANIA

(540)

FESTIVA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.02

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

33. Anason (lichior), aniset (lichior), aperitive,
arac (arak)/arak (arac), băutură alcoolice
distilatate baza de grâne, băuturi alcoolice,
cu excepția berii, băuturi alcoolice care conțin
fructe, bitter, coniac, cidru, cocktail-uri, curacao,
disgestive (lichioruri și spirtoase), băuturi
distilate, esențe alcoolice, extracte alcoolice,
extracte din fructe alcoolice, gin, hidromel
(mied)/mied (hidromel), kirsch, lichioruri, băuturi
alcoolice pe baza de trestie de zahar, lichioruri
de mentă, perry, piquette, băuturi alcoolice pre-
amestecate, altele decât cele pe bază de bere,
alcool din orez, rom, sake, spirtoase (băuturi),
vodcă, whisky, vin, băuturi pe baza de vin.

───────

(210) M 2022 01060
(151) 11/02/2022
(732) ALEXANDRU ADRIAN

DASCĂL, STRADA GHEORGHE
MARINESCU, NR.49, AP.17,
JUDETUL MURES, TÂRGU
MUREȘ, 540136, MUREȘ,
ROMANIA

(540)

Ciorbe's by Leo
(531) Clasificare Viena:

27.05.01; 27.05.17; 11.03.18; 03.01.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
39. Livrare de alimente, servicii de livrare
a alimentelor, livrare de alimente de către

(591) Culori revendicate: rosu, verde, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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restaurante, livrare de alimente și băuturi
preparate pentru consum.

───────

(210) M 2022 01061
(151) 11/02/2022
(732) AMECO RENEWABLE ENERGY

SRL, STR. PRINCIPALA NR. 1,
JUDETUL HARGHITA, JOSENI,
537130, HARGHITA, ROMANIA

(540)

Coox Pets
(531) Clasificare Viena:

27.05.01; 27.05.17
(591) Culori revendicate:2f2c33
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
44. Toaletarea animalelor.

───────

(210) M 2022 01062
(151) 11/02/2022
(732) IONUT BOGDAN SANDU,

STRADA DOCTOR NICOLAE
TOMESCU NR. 4, ET. 2, AP.
3, SECTOR 5, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

Clinica tiroidei Tiroclinic
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
44. Servicii medicale.

───────

(210) M 2022 01063
(151) 11/02/2022
(732) ASOCIATIA MAESTRUL HIRAM,

STR. MIHNEA VODA 11,AP.1,
SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

M Hiram Orchestra

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

41. Activități culturale, administrare (organizare)
de servicii de divertisment, agenții de rezervări
în domeniul divertismentului, angajare de
artiști scenici pentru evenimente (servicii de
reprezentare), ateliere organizate în scopuri
culturale, ateliere recreative, audiție pentru
concursuri televizate de talente, servicii de
cabarete și discoteci, servicii de centre de
divertisment, certificare de servicii de educație,
compunere de cântece, compunere de muzică
pentru terți, organizarea de concerte muzicale
pentru televiziune, consultanță în materie de
planificare de evenimente speciale, coordonare
de activități culturale, coordonare de activități
de divertisment, coordonare de divertisment
în domeniul artei spectacolului, coordonare de
evenimente culturale, coordonare de festivaluri
de artă interpretativă, desfășurare de ceremonii
în scopuri de divertisment, divertisment de
radio și televiziune, divertisment de tipul
programelor de televiziune continue în domeniul
varietăților, divertisment muzical, divertisment
teatral, divertisment televizat, educație și
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formare în domeniul muzicii și divertismentului,
furnizare de atracții pentru vizitatori în scopuri
culturale, furnizare de conținut audio online
nedescărcabil, furnizare de divertisment sub
formă de clipuri de filme printr-un site internet,
furnizare de divertisment video printr-un site
internet, furnizare de filme nedescărcabile,
furnizare de filme și de programe de televiziune
nedescărcabile pe canale de televiziune cu plată,
furnizare de filme și de programe de televiziune
nedescărcabile la televiziune cu plată, furnizare
de imagini online nedescărcabile, furnizare de
informații despre activități culturale, furnizare de
informații despre divertisment prin intermediul
internetului, furnizare de informații despre
divertisment prin mijloace electronice, furnizare
de informații on-line în domeniul divertismentului,
dintr-o bază de date informatică de pe internet,
furnizare de informații în domeniul muzicii,
furnizare de instalații de divertisment în hoteluri,
furnizare de muzică digitală de pe site-uri web de
internet cu muzică în format mp3, furnizare de
muzică în format digital de pe internet, furnizare
de poze online nedescărcabile, furnizare de
servicii de divertisment pentru copii, furnizare de
servicii de divertisment prin intermediul filmelor
video, furnizare de servicii de karaoke, servicii
oferite de grădini cu acces public, impresariat
artistic pentru artiști de spectacol, găzduire și
organizare de ceremonii de decernare de premii
referitoare la videouri, găzduire și organizare de
ceremonii de decernare de premii referitoare la
televiziune, găzduire și organizare de ceremonii
de decernare de premii referitoare la filme,
management artistic de teatru, managementul
artistic al locurilor amenajate pentru muzică,
music-hall, îndrumare, organizare de conferințe,
expoziții și concursuri, organizare de activități
culturale pentru tabere de vară, organizare
de activități de divertisment, organizare de
activități de divertisment pentru tabere de vară,
organizare de activități educative pentru tabere
de vară, organizare de divertisment pentru
nunți, organizare de evenimente muzicale,
organizare de gale, organizare de prezentări
în scopuri culturale, organizare de prezentări
în scopuri recreative, organizare de serbări
în scopuri de divertisment, organizare de
serbări în scopuri recreative, organizare de
spectacole, organizare de spectacole pe scenă,
organizare de spectacole vizuale, organizare de
întâlniri în domeniul divertismentului, organizare
de spectacole vizuale și muzicale, organizare
și coordonare de baluri, planificarea de
petreceri (divertisment), planificarea de piese de
teatru și de spectacole muzicale, planificarea
de recepții (divertisment), planificarea de

spectacole, pregătire de efecte speciale pentru
diverstisment, pregătire de subtitrare pentru
evenimente teatrale în direct, producție audio,
video și multimedia și fotografie, producție de
programe radiofonice și de televiziune, producție
de programe de televiziune în direct pentru
divertisment.

───────

(210) M 2022 01064
(151) 11/02/2022
(732) ULTRACARE DENT S.R.L, STR.

TUDOR VLADIMIRESCU ,NR.34,
BL.P64, AP.16/I ,JUDETUL SALAJ,
ZALAU, SĂLAJ, ROMANIA

(540)

MEDENTA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 02.09.10

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

44. Servicii de stomatologie, servicii oferite
de un cabinet stomatologic, servicii de
stomatologie estetică, servicii de asistență
stomatologică, cu activități specifice cum
sunt: consultații stomatologice, tratamente de
stomatologie generală, endodontie, protetică
dentară, implantologie, chirurgie dento-
alveolara, ortodontie și ortopedie dento-facială,
parodontologie, radiologie dentară, pedodontie,
odontoterapie, servicii de albire a dinților.

───────
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(210) M 2022 01065
(151) 11/02/2022
(732) PFA BONDARENCO CRISTIAN-

FLORIAN, STR. SOVEJA, NR.
45, BL. I2, SC. E, AP. 51, JUDEȚ
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
900402, CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

KRIBO
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Aparate pentru cercetare științifică și de
laborator, aparate și simulatoare educaționale,
aparate, instrumente și cabluri pentru
electricitate, dispozitive de măsurare, detectare,
monitorizare și control, dispozitive electrice
științifice și de laborator pentru tratament,
dispozitive optice, amplificatori și dispozitive
de corecție, dispozitive pentru navigare,
ghidare, urmărire, direcționare și creare
hărți, dispozitive pentru siguranță, securitate,
protecție și de semnalizare, dispozitive pentru
tehnologia informației, audio-vizuale, multimedia
și fotografice, echipament pentru scufundări,
magneti, materiale înregistrate.

───────

(210) M 2022 01067
(151) 11/02/2022
(732) RANNOCH, SOS. ALEXANDRIEI,

NR. 82, JUDEȚ ILFOV,
BRAGADIRU, ILFOV, ROMANIA

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

(540)

VLAH
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
12. Mașini, mașini hibride, mașini fără
conducător (mașini autonome), mașini
autonome, mașini sport, vehicule blindate,
vehicule terestre blindate, caroserii blindate

pentru vehicule, șenile pentru vehicule blindate,
autovehicule, pneuri pentru autovehicule,
autovehicule vândute la set, motoare pentru
autovehicule terestre, capote rabatabile pentru
autovehicule, osii și arbori cardanici pentru
autovehicule, accesorii pentru transportul
(ridicarea) încărcăturilor autovehiculelor,
caroserii pentru autovehicule, plăcuțe de frână
pentru autovehicule, portiere de autovehicule,
lanțuri pentru zăpadă, pentru autovehicule,
autovehicule electrice.
37. Reparații de mașini, reparare de axe pentru
mașini, reparare de mașini cu aer comprimat,
recondiționarea mașinilor, a motoarelor și a
mașinilor de forță uzate sau parțial distruse,
montare (instalare) de instalații pentru producția
de mașini, întreținere și reparații de camere
blindate, organizarea reparației autovehiculelor
terestre, întreținerea de piese și accesorii pentru
autovehicule terestre comerciale, servicii de
consiliere cu privire la reparare autovehiculelor.
40. Personalizare de autovehicule.
42. Inspecția autovehiculelor înainte de
transport (verificarea stării tehnice pentru
circulația pe drumurile publice), servicii de
proiectare pentru componente de autovehicule.

───────

(210) M 2022 01068
(151) 11/02/2022
(732) ENGIE ROMANIA S.A., BDUL.

MĂRĂȘEȘTI, NR. 4-6, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) SIMION & BACIU - CONSILIERE IN
PROPRIETATE INTELECTUALA SRL,
STR. NATAȚIEI, NR. 63, BUCUREȘTI,
013322, ROMANIA

(540)

MIA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Consiliere comercială în domeniul energiei
şi gazelor furnizată prin internet, procesare de la
distanţă de informaţii, date, sunete şi/sau imagini
asistate sau nu de calculator, printr-o reţea
de internet, destinate întreţinerii de instalaţii de
stocare şi/sau de distribuţie de gaz, de căldură
şi/sau de electricitate.
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36. Consiliere şi informaţii financiare în
domeniul consumului de energie şi al
performanţei energetice, servicii de consiliere
în domeniul financiar pentru facturarea şi
programarea cheltuielilor legate de consumul
de energie, servicii de asistenţă în gestionarea
financiară în domeniul energiei, al performanţei
energetice sau al dezvoltării durabile,
consultanţă în materie financiară în domeniul
energiei, al performanţei energetice sau al
dezvoltării durabile, consultanţă financiară în
materie de oferte tarifare în domeniul consumului
şi gestionării energiei, consiliere financiară
pentru îmbunătăţirea, dezvoltarea şi reînnoirea
instalaţiilor electrice.
37. Informare şi consiliere în domeniul
construcţiilor şi supervizării lucrărilor de
construcţii şi de renovare a locuinţelor, clădirilor
sau echipamentelor industriale şi terţiare, în
vederea îmbunătăţirii şi gestionării consumului
de energie.
42. Consiliere și informaţii tehnice referitoare
la energie și controlul energiei, furnizare de
informații și consiliere tehnică despre instalații ce
funcționează cu ajutorul oricărui tip de energie.

───────

AVANTULUI NR. 12, JUD.
VRANCEA, FOCŞANI, 620075,
VRANCEA, ROMANIA

(540)

SCEPTRUS BECIUL
DOMNESC FUMĘ́

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 27.05.19

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

33. Băuturi alcoolice cu excepția berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor.
35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii.

───────

(210) M 2022 01069
(151) 11/02/2022
(732) BECIUL DOMNESC SA, STRADA

(591) Culori revendicate: auriu ( Pantone 
7753c), negru
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(210) M 2022 01071
(151) 11/02/2022
(732) BREBENEL IMPEX S.R.L., STR.

BREBENEI, NR. 10, JUDEȚ ILFOV,
VOLUNTARI, ILFOV, ROMANIA

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

(540)

LGD PREMIUM TRANS

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 27.05.19; 18.01.08; 29.01.04;
29.01.06; 29.01.08

clase:
39. Transport, transport terestru, transport
rutier, organizarea transportului, organizarea
transportării, transport și depozitare, servicii
de transport, transport de marfă, logistică
de transport, depozitarea mărfurilor, servicii
de depozitare, transport de bunuri, transport
de mărfuri, transport cu camionul, transport
rutier de mărfuri, servicii de transport rutier,
organizarea transportului de mărfuri, ambalarea
și depozitarea mărfurilor, organizarea de
călătorii, servicii de distribuție, distribuție
(transport) de mărfuri pe șosea, servicii
de distribuție de mărfuri paletizate, transport
cu vehicule grele de marfă, transportul
containerelor de marfă cu camionul, servicii
specifice agențiilor de transport de marfă,
transportul pasagerilor, transport de călători,
transport terestru de călători, transport rutier de
călători, transport securizat, transport prin curier,
servicii de curierat, servicii de curierat (mărfuri),
livrare de mărfuri prin curier, livrare de colete
prin curier, livrare de corespondență prin curier,
servicii postale și de curierat.

───────

MĂRĂȘEȘTI NR. 4-6, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) SIMION & BACIU - CONSILIERE IN
PROPRIETATE INTELECTUALA SRL,
STR. NATAȚIEI NR. 63, BUCUREȘTI,
013322, ROMANIA

(540)

Gia

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.15; 02.03.10

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

35. Consiliere comercială în domeniul energiei
şi gazelor furnizată prin internet, procesare de la
distanţă de informaţii, date, sunete şi/sau imagini
asistate sau nu de calculator, printr-o reţea
de internet, destinate întreţinerii de instalaţii de
stocare şi/sau de distribuţie de gaz, de căldură
şi/sau de electricitate.
36. Consiliere şi informaţii financiare în
domeniul consumului de energie şi al
performanţei energetice, servicii de consiliere
în domeniul financiar pentru facturarea şi
programarea cheltuielilor legate de consumul
de energie, servicii de asistenţă în gestionarea
financiară în domeniul energiei, al performanţei
energetice sau al dezvoltării durabile,
consultanţă în materie financiară în domeniul
energiei, al performanţei energetice sau al
dezvoltării durabile, consultanţă financiară în
materie de oferte tarifare în domeniul consumului
şi gestionării energiei, consiliere financiară

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

(591) Culori revendicate: albastru, galben, 
gri,maro, negru

(210) M 2022 01072
(151) 11/02/2022
(732) ENGIE ROMANIA S.A., B-DUL
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pentru îmbunătăţirea, dezvoltarea şi reînnoirea
instalaţiilor electrice.
37. Informare şi consiliere în domeniul
construcţiilor şi supervizării lucrărilor de
construcţii şi de renovare a locuinţelor, clădirilor
sau echipamentelor industriale şi terţiare, în
vederea îmbunătăţirii şi gestionării consumului
de energie.
42. Consiliere și informaţii tehnice referitoare
la energie și controlul energiei, furnizarea de
informații și consiliere tehnică despre instalații ce
funcționează cu ajutorul oricărui tip de energie.

───────

(210) M 2022 01074
(151) 11/02/2022
(732) BREBENEL IMPEX S.R.L., STR.

BREBENEI, NR. 10, JUDEŢ ILFOV,
VOLUNTARI, ILFOV, ROMANIA

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

(540)

DLS

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.17

clase:
39. Transport, transport terestru, transport
rutier, organizarea transportului, organizarea
transportării, transport și depozitare, servicii
de transport, transport de marfă, logistică
de transport, depozitarea mărfurilor, servicii
de depozitare, transport de bunuri, transport
de mărfuri, transport cu camionul, transport
rutier de mărfuri, servicii de transport rutier,
organizarea transportului de mărfuri, ambalarea
și depozitarea mărfurilor, organizarea de
călătorii, servicii de distribuție, distribuție

(transport) de mărfuri pe șosea, servicii
de distribuție de mărfuri paletizate, transport
cu vehicule grele de marfă, transportul
containerelor de marfă cu camionul, servicii
specifice agențiilor de transport de marfă,
transportul pasagerilor, transport de călători,
transport terestru de călători, transport rutier de
călători, transport securizat, transport prin curier,
servicii de curierat, servicii de curierat (mărfuri),
livrare de mărfuri prin curier, livrare de colete
prin curier, livrare de corespondență prin curier,
servicii postale și de curierat.

───────

(210) M 2022 01075
(151) 11/02/2022
(732) ENGIE ROMANIA S.A., BDUL.

MĂRĂȘEȘTI NR. 4-6, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) SIMION & BACIU - CONSILIERE IN
PROPRIETATE INTELECTUALA SRL,
STR. NATAȚIEI NR. 63, BUCUREȘTI,
013322, ROMANIA

(540)

Mia

(531) Clasificare Viena:
29.01.15; 27.05.01; 27.05.17; 02.03.10

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

35. Consiliere comercială în domeniul energiei
şi gazelor furnizată prin internet, procesare de la
distanţă de informaţii, date, sunete şi/sau imagini
asistate sau nu de calculator, printr-o reţea
de internet, destinate întreţinerii de instalaţii de
stocare şi/ sau de distribuţie de gaz, de căldură
şi/sau de electricitate.

(591) Culori revendicate: albastru, galben, 
gri,maro, negru

(591) Culori revendicate: roşu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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36. Consiliere şi informaţii financiare în
domeniul consumului de energie şi al
performanţei energetice, servicii de consiliere
în domeniul financiar pentru facturarea şi
programarea cheltuielilor legate de consumul
de energie, servicii de asistenţă în gestionarea
financiară în domeniul energiei, al performanţei
energetice sau al dezvoltării durabile,
consultanţă în materie financiară în domeniul
energiei, al performanţei energetice sau al
dezvoltării durabile, consultanţă financiară în
materie de oferte tarifare în domeniul consumului
şi gestionării energiei, consiliere financiară
pentru îmbunătăţirea, dezvoltarea şi reînnoirea
instalaţiilor electrice.
37. Informare şi consiliere în domeniul
construcţiilor şi supervizării lucrărilor de
construcţii şi de renovare a locuinţelor, clădirilor
sau echipamentelor industriale şi terţiare, în
vederea îmbunătăţirii şi gestionării consumului
de energie.
42. Consiliere și informaţii tehnice referitoare
la energie și controlul energiei, furnizarea de
informații și consiliere tehnică despre instalații ce
funcționează cu ajutorul oricărui tip de energie.

───────

(210) M 2022 01076
(151) 11/02/2022
(732) ENGIE ROMANIA S.A., BDUL.

MĂRĂȘEȘTI NR. 4-6, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) SIMION & BACIU - CONSILIERE IN
PROPRIETATE INTELECTUALA SRL,
STR. NATAȚIEI NR. 63, BUCUREȘTI,
013322, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.15; 02.03.10

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

35. Consiliere comercială în domeniul energiei
şi gazelor furnizată prin internet, procesare de la
distanţă de informaţii, date, sunete şi/sau imagini
asistate sau nu de calculator, printr-o reţea
de internet, destinate întreţinerii de instalaţii de
stocare şi/sau de distribuţie de gaz, de căldură
şi/sau de electricitate.
36. Consiliere şi informaţii financiare în
domeniul consumului de energie şi al
performanţei energetice, servicii de consiliere
în domeniul financiar pentru facturarea şi
programarea cheltuielilor legate de consumul
de energie, servicii de asistenţă în gestionarea
financiară în domeniul energiei, al performanţei
energetice sau al dezvoltării durabile,
consultanţă în materie financiară în domeniul
energiei, al performanţei energetice sau al
dezvoltării durabile, consultanţă financiară în
materie de oferte tarifare în domeniul consumului
şi gestionării energiei, consiliere financiară
pentru îmbunătăţirea, dezvoltarea şi reînnoirea
instalaţiilor electrice.
37. Informare şi consiliere în domeniul
construcţiilor şi supervizării lucrărilor de
construcţii şi de renovare a locuinţelor, clădirilor
sau echipamentelor industriale şi terţiare, în
vederea îmbunătăţirii şi gestionării consumului
de energie.
42. Consiliere și informaţii tehnice referitoare
la energie și controlul energiei, furnizarea de
informații și consiliere tehnică despre instalații ce
funcționează cu ajutorul oricărui tip de energie.

───────

(591) Culori revendicate: albastru, galben, 
gri,maro, negru
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(210) M 2022 01077
(151) 11/02/2022
(732) BLK WORKS S.R.L., STR. EMIL

RACOVITA, NR. 12, BL. R3,
SC. 1, ET. 1, AP. 5, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

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

(540)

NOMAZI ADVERTISING

(531) Clasificare Viena:
26.13.25; 29.01.15; 27.05.01; 27.05.17

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

35. Publicitate, administrarea, organizarea
și managementul afacerilor, lucrări de
birou, marketing promoțional, campanii de
marketing, estimări pentru marketing, informații
de marketing, consultanță în marketing,
publicitate și marketing, asistență în
marketing, marketing de produse, studii de
marketing, servicii de marketing, servicii de
marketing comercial, analiza tendințelor de
marketing, consultanță privind managementul
marketingului, consultanță în publicitate și
marketing, întocmire de planuri de marketing,
servicii de agenție de marketing, furnizare
de informații de marketing, investigații privind
strategia de marketing, planificare de strategii
de marketing, efectuarea de studii de marketing,
întocmire de rapoarte de marketing, servicii de
publicitate, marketing și promovare, dezvoltare
de planuri de marketing, dezvoltare de concepte
de marketing, cercetarea de piață și studii de
marketing, dezvoltare de strategii și concepte

de marketing, servicii de marketing privind
motoarele de căutare, organizare și coordonare
de evenimente de marketing, producție de
înregistrări audio în scopuri de marketing,
producție de înregistrări video în scopuri de
marketing, marketing de produse și servicii
pentru alte persoane, servicii de marketing
furnizate prin intermediul rețelelor digitale,
furnizare de servicii de consiliere în marketing
pentru producători, servicii de cercetare cu
privire la publicitate și marketing, distribuirea de
materiale publicitare, de marketing și materiale
promoționale, organizare și coordonare de
evenimente promoționale de marketing pentru
terți, servicii de consultanță în legătură cu
reclame, publicitate și marketing, dezvoltarea
și implementarea de strategii de marketing
pentru alte persoane, servicii de asistență
și consultanță pentru publicitate, marketing și
promovare, servicii de marketing în domeniul
optimizării traficului pe site-uri web, publicitate
pentru terți pe internet, publicitate prin transmisia
de publicitate online pentru terți prin rețele de
comunicații electronice, promovare de produse
și servicii pentru terți, dezvoltare de campanii
promoționale, servicii de agenție de publicitate,
servicii publicitare pentru crearea identității de
brand pentru alte persoane.

───────

(591) Culori revendicate: albastru, turcoaz,
maro, portocaliu, roşu, galben, verde,
mov
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(210) M 2022 01078
(151) 11/02/2022
(732) OFFICE VISION SRL, STRADA

JEPILOR, NR 6A, BLOC A6A,
SCARA A, AP 24, CAM 1, JUDEŢ
BRAŞOV, BRASOV, BRAȘOV,
ROMANIA

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

(540)

VISION XXI

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.01.03

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

14. Brelocuri, brelocuri, nemetalice, brelocuri
metalice, brelocuri din piele.
16. Adezivi, adezivi pentru papetărie, adezivi
pentru uz casnic, adezivi pentru articole de
papetărie, adezivi (materiale colante) pentru
papetărie sau menaj, adezivi pentru plastic
utilizați în papetărie sau menaj, adezivi pentru
papetărie sau menaj (materiale de lipit), benzi
adezive, benzi adezive (papetărie), suporturi
pentru benzi adezive, benzi adezive pentru
ambalat, benzi dublu-adezive pentru papetărie,
benzi adezive pentru articole de papetărie, benzi
dublu-adezive pentru uz casnic, benzi adezive
pentru papetărie sau menaj, agende, jurnale și
agende, calendare, creioane colorate, carioci,
creioane, ascuțitori de creioane, ascuțitori
electrice sau neelectrice pentru creioane, hârtie
pentru copiatoare și imprimante, hârtie sintetică
pentru copiatoare și imprimante, hârtie reciclată
pentru copiatoare și imprimante, instrumente
de scris, suporturi pentru instrumente de scris,
seturi de instrumente de scris, instrumente
pentru desen, pastă de modelat, lut pentru

modelat, articole de papetărie, papetarie
imprimata, coli de hârtie (papetărie), articole
de papetărie pentru birou, articole de papetărie
pentru scris, articole de papetărie și accesorii
educative, suporturi cu sertare pentru articole
de papetărie (birotică), bibliorafturi (birotică),
dulapuri pentru articole de papetărie (birotică),
aparate pentru plastifiat documente (articole de
birotică), penare, truse pentru scris (penare),
hârtie creponată, coperte (papetărie), insigne de
hârtie, albume foto și albume pentru colecționari,
cărți promoționale (albume de fotografii), rame
pentru fotografii.
20. Rame pentru fotografii.
24. Steaguri din plastic, steaguri din nailon,
materiale textile pentru steaguri și banderole,
fanioane textile, drapele și fanioane textile,
fanioane din materiale plastice, insigne fabricate
din material textil.
25. Eșarfe, șepci și căciuli pentru sport, căciuli
tricotate.
26. Insigne ornamentale (nasturi), insigne de
campanie, insigne (altele decât cele din metale
prețioase).
28. Instrumente muzicale de jucărie, jocuri de
memorie, șah (jocuri), table de șah, piese de
șah, jocuri de table, seturi de joc de table,
jocuri de societate, jocuri electronice educative
pentru copii, jucarii inteligente, jucării din pluș
inteligente, păpuși, seturi de păpuși, accesorii
pentru păpuși, jucării, jucării electronice, jucării
muzicale, păpuși (jucării), jucării pentru copii,
jucării pentru bebeluși, jucării electronice
didactice, jucării cu baterii, jucării din lemn,
jucării cu radiocomandă, seturi de jucării, jucarii
pentru sugari, jucarii de desenat, jucării de
nisip, jucării de exterior, jucării de pluș, jucării
de construit, jucării pentru copii mici, elemente
de construcții (jucării), jucării adaptate pentru
activități educative, jucării, jocuri și articole de
joacă, jocuri, jocuri electronice, jocuri muzicale,
jocuri pentru facilitarea dezvoltării bebelușilor,
jocuri de construcție.
35. Servicii de comanda (pentru terti), servicii
de intermediere comerciala, gestiunea afacerilor
de comert cu amanuntul pentru terti,
publicitate si marketing, promovare, publicitate si
marketing pentru pagini web online, prezentarea
produselor prin toate mijloacele de comunicare
pentru vanzarea cu amanuntul, servicii de
comerţ, regruparea in avantajul tertilor a
produselor din clasele 14,16,20,24,26, si
28 (cu exceptia transportului lor) permitand
consumatorilor sa le cumpere comod, servicii
de vanzare cu ridicata, cu amanuntul si
online in legatura cu brelocuri, brelocuri
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nemetalice, brelocuri metalice, brelocuri din
piele, servicii de vanzare cu ridicata, cu
amanuntul si online in legatura cu adezivi,
adezivi pentru papetărie, , adezivi pentru uz
casnic, adezivi pentru articole de papetărie,
adezivi (materiale colante) pentru papetărie
sau menaj, adezivi pentru plastic utilizați în
papetărie sau menaj, adezivi pentru papetărie
sau menaj (materiale de lipit), benzi adezive,
benzi adezive (papetărie), servicii de vanzare cu
ridicata, cu amanuntul si online in legatura cu
suporturi pentru benzi adezive, benzi adezive
pentru ambalat, benzi dublu-adezive pentru
papetărie, benzi adezive pentru articole de
papetărie,benzi dublu-adezive pentru uz casnic,
benzi adezive pentru papetărie sau menaj,
servicii de vanzare cu ridicata, cu amanuntul
si online in legatura cu agende, jurnale și
agende, calendare, creioane colorate, carioci,
creioane, ascuțitori de creioane, ascuțitori
electrice sau neelectrice pentru creioane, hârtie
pentru copiatoare și imprimante, hârtie sintetică
pentru copiatoare și imprimante, hârtie reciclată
pentru copiatoare și imprimante, servicii de
vanzare cu ridicata, cu amanuntul si online in
legatura cu instrumente de scris, suporturi pentru
instrumente de scris, seturi de instrumente
de scris, instrumente pentru desen, pastă
de modelat, lut pentru modelat, articole de
papetărie, papetarie imprimata, coli de hârtie
(papetărie), articole de papetărie pentru birou,
articole de papetărie pentru scris, articole de
papetărie și accesorii educative, servicii de
vanzare cu ridicata, cu amanuntul si online in
legatura cu suporturi cu sertare pentru articole
de papetărie (birotică), bibliorafturi (birotică),
dulapuri pentru articole de papetărie (birotică),
aparate pentru plastifiat documente (articole de
birotică), penare, truse pentru scris (penare),
hârtie creponată, coperte (papetărie), insigne de
hârtie, albume foto și albume pentru colecționari,
cărți promoționale (albume de fotografii), rame
pentru fotografii, servicii de vanzare cu ridicata,
cu amanuntul si online in legatura cu rame
pentru fotografii, servicii de vanzare cu ridicata,
cu amanuntul si online in legatura cu steaguri
din plastic, steaguri din nailon, materiale textile
pentru steaguri și banderole, fanioane textile,
drapele și fanioane textile, fanioane din materiale
plastice, insigne fabricate din material textil,
servicii de vanzare cu ridicata, cu amanuntul
si online in legatura cu eșarfe, sepci și căciuli
pentru sport, căciuli tricotate, servicii de vanzare
cu ridicata, cu amanuntul si online in legatura
cu insigne ornamentale, insigne de campanie,
insigne (altele decât cele din metale prețioase),
servicii de vanzare cu ridicata, cu amanuntul si

online in legatura cu instrumente muzicale de
jucărie, jocuri de memorie, sah (jocuri), table de
șah, piese de șah, jocuri de table, seturi de joc
de table, jocuri de societate, jocuri electronice
educative pentru copii, jucarii inteligente, jucării
din pluș inteligente, păpuși, seturi de păpuși,
accesorii pentru păpuși, servicii de vanzare
cu ridicata, cu amanuntul si online in legatura
cu jucării, jucării electronice, jucării muzicale,
păpuși (jucării), jucării pentru copii, jucării pentru
bebeluși, jucării electronice didactice, jucării cu
baterii, jucării din lemn, jucării cu radiocomandă,
seturi de jucării, jucarii pentru sugari, jucarii
de desenat, jucării de nisip, jucării de exterior,
jucării de pluș, jucării de construit, jucării pentru
copii mici, servicii de vanzare cu ridicata, cu
amanuntul si online in legatura cu elemente
de construcții (jucării), jucării adaptate pentru
activități educative, jucării, jocuri și articole de
joacă, jocuri, jocuri electronice, jocuri muzicale,
jocuri pentru facilitarea dezvoltării bebelușilor,
jocuri de construcție.

───────

(210) M 2022 01079
(151) 11/02/2022
(732) LORRAINE-ANDRADA ILUṬA,

STR. MĂSLINULUI NR. 21,
JUD. TIMIȘ, TIMIŞOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

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

(540)

BABY BODY COUTURE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24; 29.01.01; 29.01.06

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

25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului, îmbrăcăminte,
tricoturi (îmbrăcăminte), brâuri (imbrăcăminte),
șorțuri (îmbrăcăminte), jerseuri (îmbrăcăminte),
jachete (îmbrăcăminte), corsete (îmbrăcăminte),
fulare (îmbrăcăminte), îmbrăcăminte țesută,
combinezoare (îmbrăcăminte), articole de
îmbrăcăminte, îmbrăcăminte formală de seară,
pulover (articole de îmbrăcăminte), articole de
îmbrăcăminte brodate, articole de îmbrăcăminte
de ocazie, îmbrăcăminte pentru bărbați, femei
și copii, articole care servesc la acoperirea
capului, hanorace, hanorace sport, hanorace cu
glugă, tricouri, tricouri cu mânecă scurtă, șosete,
pantaloni sport, maiouri sportive, costume
sportive pentru jogging, bluze, pantaloni, rochii
pentru femei, rochii lungi de seară, fuste,
bandane, curele (accesorii vestimentare), sepci
cu cozoroc, șepci (articole de îmbrăcăminte),
șepci și căciuli pentru sport, fesuri, căciuli, pălării,
pijamale, tricouri sportive fără mâneci, confecții,
lenjerie de corp, lenjerie intimă și de noapte.

───────

(210) M 2022 01080
(151) 11/02/2022
(732) APULUM TURISM SRL, STR.

COLONIE FAGET NR. 6, JUD.
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

(740) CABINET ANI FUCIU SRL, STR.
GAROAFELOR BL. P53, SC. A, AP.
1, JUD. ILFOV, SNAGOV, ILFOV,
ROMANIA

(540)

ELANIA RESORT WELCOME
TO EXCELLENCE

(531) Clasificare Viena:
03.07.06; 27.05.01; 27.05.24; 26.11.03;
29.01.04; 29.01.07; 29.01.08

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

41. Servicii educative, de divertisment și
sportive, educație, divertisment și sport, activități
de divertisment, sportive și culturale, consultanță
în materie de planificare de evenimente speciale,
organizare de evenimente recreative, organizare
de evenimente de divertisment și evenimente
culturale, organizarea de evenimente sportive,
organizare de evenimente educative, servicii de
divertisment furnizate de hoteluri.
43. Servicii de cazare pentru evenimente,
închiriere de săli pentru evenimente sociale,
asigurarea de hrană și băuturi, cazare
temporară, servicii de informare, de consiliere și
de rezervare în legătură cu cazarea temporară,
servicii de informare, de consiliere și de
rezervare în legătură cu furnizarea de alimente
și băuturi, servicii de cazare temporară, furnizare

(591) Culori revendicate: crem (Pantone 728),
albastru (Pantone 313), negru
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de alimente și băuturi în restaurante și baruri,
ceainării, furnizare de locuri de cazare pentru
recepții, organizare de mese la hoteluri, servicii
oferite de restaurante (servirea mesei), servicii
contractuale de alimentație, servicii de bucătărie
mobilă, servicii de cazare cu mic dejun inclus,
servicii de cluburi cu restaurante private, servicii
de mâncaruri și băuturi la pachet, servicii de
organizare de banchete, servicii de ospitalitate
(alimente și băuturi), servicii de restaurant în
cadrul hotelurilor, servicii hoteliere, furnizare de
informații online despre rezervări la hoteluri,
hoteluri, hosteluri, pensiuni, cazare turistică și de
vacanță, furnizare de spații special amenajate
pentru expoziții, în hoteluri.
44. Servicii de igienă și frumusețe pentru
oameni, îngrijiri de igienă și frumusețe, servicii
balneare pentru sănătatea şi bunăstarea
corpului şi a spiritului, servicii de frumusețe
oferite de un centru spa, servicii de saună.

───────

(210) M 2022 01081
(151) 11/02/2022
(732) RĂZVAN MINCĂ, STR. CUZA

VODĂ NR 51, BL 13AB, SC 1,
APT 1, JUD. OLT, CORABIA, OLT,
ROMANIA

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

(540)

CASA DE TACOS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.24; 07.05.01

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

43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
servicii de alimentaţie publică, servicii oferite
de un restaurant, servicii oferite de baruri și
cafenele, servicii de bistro, servicii de catering,
servicii de bufet, servicii de bufet pentru gustări
(snack-bar).

───────

(210) M 2022 01082
(151) 11/02/2022
(732) OLD GUARD S.R.L., STR. UNIRII

NR. 11, SAT VARTEJU, JUD.
ILFOV, MĂGURELE, ILFOV,
ROMANIA

(740) ROMARK INTELLECTUAL
PROPERTY SRL, ȘOS. MIHAI
BRAVU NR. 27A, AP. 54, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

OLD GUARD
(531) Clasificare Viena:

01.01.03; 27.05.01

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

───────

(591) Culori revendicate: roșu, negru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2022 01085
(151) 18/02/2022
(732) DORINEL TOMA SRL, CALEA

ROMANULUI NR.160B, JUD.
BACĂU, BACĂU, 600378, BACĂU,
ROMANIA

(540)

TORA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

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

───────

(210) M 2022 01086
(151) 11/02/2022
(732) SNACK-TRADE SRL, CALEA

CHIŞINĂULUI KM. 1, JUDEȚ IAȘI,
IAȘI, IAȘI, ROMANIA

(540)

TOCO TOUR

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 03.07.21

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

39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.

───────
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(210) M 2022 01087
(151) 11/02/2022
(732) NEMO EPG SRL, STR. IANI

BUZOIANI NR. 14, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) DELIA BELCIU CABINET DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
STR. ARDELENI NR.1, BL.39A, SC.1,
ET. 5, AP. 21, CAMERA 2, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

audiotribe

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.14; 26.01.01

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

9. Fișiere digitale (podcast), înregistrate și
descarcabile, podcast-uri descărcabile, aplicații
mobile educative, înregistrate și descarcabile,
aplicații software de calculator, înregistrate și
descarcabile, aplicatii mobile, înregistrate și
descarcabile, aplicatii software descarcabile,
software pentru dispozitive mobile, software
pentru comerț cu amănuntul, software pentru
comerț electronic, platformă de software
înregistrată sau descărcabilă, cărți în format
audiobook, ebook și în format electronic, colecții
de cărți în format audiobook, ebook și în format
electronic.
16. Materiale de instruire sau învățământ,
pliante (tipărituri), broșuri, reviste, almanahuri.
35. Servicii oferite de un magazin online
privind vânzarea cărților în format audiobook,

ebook și în format electronic, colecții de
cărți, reviste, almanahuri, materiale de instruire
sau învățământ, pliante, broșuri, servicii de
editare a cărților în format audiobook, ebook
și în format electronic, colecții de cărți,
reviste, almanahuri, materiale de instruire sau
învățământ, pliante, broșuri, servicii de redactare
a cărților în format audiobook, ebook și în format
electronic, colecții de cărți, reviste, almanahuri,
materiale de instruire sau învățământ, pliante,
broșuri, conducerea și administrarea afacerilor
în legătură cu cărți în format audiobook,
ebook și în format electronic, colecții de cărți,
reviste, almanahuri, materiale de instruire sau
învățământ, pliante, broșuri, servicii de vânzare
în legătură cu cărți în format audiobook,
ebook și în format electronic, colecții de
cărți, reviste, almanahuri, materiale de instruire
sau învățământ, pliante, broșuri, publicitate
în legătură cu cărți în format audiobook,
ebook și în format electronic, colecții de cărți,
reviste, almanahuri, materiale de instruire sau
învățământ, pliante, broșuri, festivaluri literare.
38. Transmitere de audiobook-uri pentru audiție,
servicii de comunicare pe internet a cărților în
format audiobook, ebook și în format electronic,
colecții de cărți, reviste, almanahuri, materiale
de instruire sau învățământ, pliante, broșuri,
servicii de comunicare prin mijloace electronice
a cărților în format audiobook, ebook și în format
electronic, colecții de cărți, reviste, almanahuri,
materiale de instruire sau învățământ, pliante,
broșuri, transmisie de podcasturi, servicii de
podcasting.
41. Educație cu privire la cărți în format
audiobook, ebook și în format electronic,
colecții de cărți, reviste, almanahuri, materiale
de instruire sau învățământ, pliante, broșuri,
instruire cu privire la cărți în format audiobook,
ebook și în format electronic, colecții de
cărți, reviste, almanahuri, materiale de instruire
sau învățământ, pliante, broșuri, servicii de
divertisment cu privire la cărți în format
audiobook, ebook și în format electronic,
colecții de cărți, reviste, almanahuri, materiale
de instruire sau învățământ, pliante, broșuri,
festivaluri literare, servicii de amuzament cu
privire la cărți în format audiobook, ebook
și în format electronic, colecții de cărți,
reviste, almanahuri, materiale de instruire
sau învățământ, pliante, broșuri, recreerea
persoanelor în legătură cu cărți în format
audiobook, ebook și în format electronic,
colecții de cărți, reviste, almanahuri, materiale
de instruire sau învățământ, pliante, broșuri,
traducere cu privire la cărți în format audiobook,
ebook și în format electronic, colecții de

(591) Culori revendicate: roz, portocaliu, 
roșu,alb
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cărți, reviste, almanahuri, materiale de instruire
sau învățământ, pliante, broșuri, productie de
prodcasturi, creare (redactare) de podcasturi,
furnizare de divertisment prin intermediul
podcasturilor, creare (redactare) de conținut
educațional pentru podcasturi.
42. Creare și menținere de site-uri web privind
festivaluri literare, vânzarea cărților în format
audiobook, ebook și în format electronic,
colecții de cărți, reviste, almanahuri, materiale
de instruire sau învățământ, pliante, broșuri,
dezvoltare de site-uri web privind festivaluri
literare, vânzarea cărților în format audiobook,
ebook și în format electronic, colecții de cărți,
reviste, almanahuri, materiale de instruire sau
învățământ, pliante, broșuri, festivaluri literare,
gazduire de podcasturi.

───────

(210) M 2022 01088
(151) 11/02/2022
(732) UFC SECURITY SRL, STR.

AVRAM IANCU NR. 6, JUDEȚ
BRĂILA, BRĂILA, 810502, BRĂILA,
ROMANIA

(540)

UFC SECURITY

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 03.01.24; 26.11.03

(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 2022 01091
(151) 12/02/2022
(732) ARIS AUTO SHOP SRL, STRADA

CIOROGARLEI 8, SAT BACU,
JUDEȚ GIURGIU, COMUNA BACU,
500113, GIURGIU, ROMANIA

(740) BOGDAN ALECU, STRADA
L.PATRASCANU 2, JUDEȚ BACĂU,
BACĂU, 600018, BACĂU, ROMANIA

(540)

ARIS
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Servicii de comerț cu navigații auto.

───────

(210) M 2022 01092
(151) 13/02/2022
(732) INFOFARM S & I SRL, STR.

DECEBAL NR. 42, JUD. ALBA,
SEBEŞ, ALBA, ROMANIA

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

(540)

STOP MAHMUR
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Produse farmaceutice de uz uman, preparate
medicinale și farmaceutice, remedii naturale și
farmaceutice.

───────
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(210) M 2022 01096
(151) 13/02/2022
(732) CRISTINA CHIRIAC, STR.

PLANTELOR NR.17, CORPA,
AP.1BIS, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

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

(540)

PACTUL PENTRU MUNCĂ
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Activități educaționale și de instruire,
activități culturale, proiecte educaționale,
predare cursuri și strategii de antreprenoriat
realizare de emisiuni de televiziune, radio,
programs audio/video online sau tv/radio,
producție video, organizare și sust inere de
cursuri și training-uri pe terne profesionale, de
antreprenoriat, de educație antreprenorială și de
muncă, seminarii, workshopuri, ateliere, clase,
conferințe, evenimente, gale, simpozioane,
webinarii online, servicii de scriere pentru
bloguri, servicii de editare de texte scrise altele
decât cele publicitare, publicare de cărți, reviste,
ziare, periodice, cataloage, broșuri, jurnale,
ghiduri, sfaturi, comentarii, articole pe diferite
terne, inclusiv pe internet sau on-line, publicarea
de ziare, cărți și reviste electronice online,
accesibile prin intermediul unei rețele globale de
calculatoare, instruire în tehnici de dezvoltare
antreprenorială, servicii educaționale privind
abilitățile vocaționale, servicii de identificare
antreprenori și dezvoltarea abilităților acestora
prin educație și instruire, servicii de dezvoltare a
abilităților antreprenoriale, servicii educaționale
privind antreprenoriatul, servicii de consiliere
în domeniul educației antreprenoriale labiate
vârstele și antreprenoriatului, consiliere și
orientare vocațională.

───────

(210) M 2022 01100
(151) 14/02/2022
(732) SILVIU IOSIF, STR. PESCĂRUȘ

NR.8, JUD. IALOMIȚA, FETEȘTI,
IALOMIȚA, ROMANIA
WOOD POWER ENERGY, STR.
PESCĂRUȘ NR.8, JUD. IALOMIȚA,
FETEȘTI, IALOMIȚA, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENȚIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ, STR. 11 IUNIE
NR.51, CLADIREA VIVANDO BIROURI
A14-A15, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 01.15.05; 05.03.13;
29.01.14

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

4. Brichete (combustibil), brichete combustibile
(brichete de cărbune), brichete din bitum,
brichete pentru grătar, brichete de cărbune
brichete de turbă (combustibili) brichete cu
cărbune (tadon) lemn sub formă de brichete
brichete de cărbune de lemn brichete de cărbune
pentru uz gospodăresc brichete de cărbune
cu adaos de cuarț pentru uz gospodăresc,
brichete de cocs cu adaos de cuarț, pentru uz
gospodăresc, brichete pentru uz gospodăresc
din amestec de cărbune, cocs și adaos de
cuarț, pelete de combustibil, pelete de lemn
pentru încălzire (combustibil), pelete din fibră
comprimată fabricate din plante de cultură,
folosite drept combustibil, produse combustibile

(591) Culori revendicate: maro, roșu,
galben,verde

WPE WOOD POWER ENERGY
AGRICULTURĂ.ENERGIE.VIITOR
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31. Pluta bruta, paie (furaje), malțuri și cereale
neprocesate, semințe pentru agricultură, cereale
brute, cereale neprelucrate, grăunțe (cereale),
cereale crude (neprelucrate), germeni de
cereale, cereale neprelucrate pentru consum,
cereale sub formă de grăunte, neprelucrate,
cereale neprocesate.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu furaje pentru animale, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu furaje pentru animale,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu brichete din bitum, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu brichete pentru grătar,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
brichete de cocs cu adaos de cuarț, pentru uz
gospodăresc, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu brichete pentru uz gospodăresc
din amestec de cărbune, cocs și adaos de cuarț,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu pelete de combustibil, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu pelete de lemn
pentru încălzire (combustibil), servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu pelete din fibră
comprimată fabricate din plante de cultură,
folosite drept combustibil, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse combustibile
din așchii de lemn presate, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu cărbune de lemn
pentru grătare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu lemn destinat utilizării drept
combustibil, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu așchii de lemn folosite pe post de
combustibil, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu lemn sub formă de brichete,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
brichete de cărbune de lemn, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu produse pentru
aprins focul (lemne de aprindere), servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu brichete din
bitum, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu brichete pentru grătar, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu brichete de cocs cu
adaos de cuarț, pentru uz gospodăresc, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu brichete
pentru uz gospodăresc din amestec de cărbune,
cocs și adaos de cuarț, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu pelete de combustibil,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
pelete de lemn pentru încălzire (combustibil),
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu

pelete din fibră comprimată fabricate din plante
de cultură, folosite drept combustibil, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu produse
combustibile din așchii de lemn presate, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu cărbune
de lemn pentru grătare, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu lemn destinat utilizării
drept combustibil, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu așchii de lemn folosite pe post
de combustibil, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu lemn sub formă de brichete, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu brichete
de cărbune de lemn, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu produse pentru aprins
focul (lemne de aprindere), servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu pluta bruta, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu paie
(furaje), servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu malțuri și cereale neprocesate,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
semințe pentru agricultură, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu cereale brute, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu cereale
neprelucrate, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu grăunțe (cereale), servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu cereale crude
(neprelucrate), servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu germeni de cereale, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu cereale
neprelucrate pentru consum, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu cereale sub formă
de grăunte, neprelucrate, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu cereale neprocesate,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu pluta
bruta, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu paie (furaje), servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu malțuri și cereale neprocesate,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
semințe pentru agricultură, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu cereale brute, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu cereale
neprelucrate, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu grăunțe (cereale), servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu cereale crude
(neprelucrate), servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu germeni de cereale, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu cereale
neprelucrate pentru consum, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu cereale sub formă
de grăunte, neprelucrate, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu cereale neprocesate.
44. Cultivare agricolă, cultivare de plante,
consultanță referitoare la cultivarea plantelor,
servicii pentru agricultură, fumigație în
agricultură, distrugerea dăunătorilor în
agricultură, servicii de agricultură, horticultură și
silvicultură, servicii de informare cu privire la

din așchii de lemn presate, cărbune de lemn
pentru grătare, lemn destinat utilizării drept
combustibil, așchii de lemn folosite pe post de
combustibil, lemn sub formă de brichete, brichete
de cărbune de lemn, produse pentru aprins focul
(lemne de aprindere), cărbune de lemn pentru
grătare, cărbune de lemn (combustibil), lemn.
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agricultură, servicii de consiliere cu privire la
agricultură, servicii de agricultură, acvacultură,
horticultură și silvicultură, furnizare de informații
despre servicii de agricultură, horticultură și
silvicultură, consultanță și servicii consultative
referitoare la agricultură, horticultură și
silvicultură, servicii de control al dăunătorilor
pentru agricultură, horticultură și silvicultură,
servicii de transport cu troliul pentru agricultură,
horticultură și silvicultură, servicii de informare cu
privire la utilizarea substanțelor chimice folosite
în agricultură, servicii de informare cu privire
la utilizarea îngrășămintelor naturale folosite în
agricultură, pulverizare aeriană sau la sol de
îngrășăminte și alte produse chimice pentru
agricultură, creşterea plantelor.

───────

(210) M 2022 01101
(151) 14/02/2022
(732) CRISTINA GIOADĂ, STR. UNIRII,

NR. 22E, BL. PA2, AP. 12, JUD.
CONSTANȚA, CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

Soul + AA building
with emotions

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.03

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

42. Servicii de grafică digitală, servicii de
proiectare grafică, servicii de artă grafică și
design, servicii de proiectare.

───────

(210) M 2022 01102
(151) 14/02/2022
(732) ȘTEFAN-ALEXANDRU BĂIȘANU,

STR. 6 NOIEMBRIE NR.19,
JUD. SUCEAVA, MUNICIPIUL
SUCEAVA, SUCEAVA, ROMANIA

(540)

FILOSOFIA
(531) Clasificare Viena:

03.03.01; 27.05.01; 02.03.20; 29.01.13

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

32. Bere.
33. Băuturi alcoolice(cu excepția berii), vin,
băuturi spirtoase.
34. Tutun și produse din tutun (inclusiv
înlocuitori), țigări, tigarete, trabucuri, arome
pentru tutun, scrumiere pentru fumători, brichete
pentru fumători, narghilele, țigarete electronice,
arome și soluții pentru țigarete electronice.
43. Servicii de furnizare de alimente și băuturi,
cazare temporară, asigurarea de hrană și
băuturi, servire de alimente și băuturi, servire
de alimente și băuturi în restaurante și baruri,
servicii pentru prepararea mâncărurilor și a
băuturilor, servicii pentru furnizarea de băuturi,
servicii de restaurant în cadrul hotelurilor, servicii
de restaurant cu servire la pachet, servicii de
ceainărie, servicii de informare, de consiliere
și de rezervare în legătură cu furnizarea de
alimente și bauturi, servicii oferite de hoteluri,
hosteluri, pensiunc cazare turistică și de vacanță,
furnizare de alimente și băuturi dintr-o rulotă
mobilă, servicii ale bistrourilor.

(591) Culori revendicate: negru, albastru,
galben, roșu, portocaliu

───────
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(210) M 2022 01103
(151) 14/02/2022
(732) CONSTANTIN CÎRLIGEANU, ALE.

LALELELOR NR. 4, BL. 92, SCARA
A, ET. 4, AP. 10, JUD. SUCEAVA,
SUCEAVA, SUCEAVA, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena:
02.01.01; 02.01.02; 02.01.22; 02.01.23

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

8. Instrumente pentru tunderea și îndepărtarea
părului, foarfece de tuns, mașini de tuns,
instrumente manuale de tuns, aparate pentru
tuns si aranjat barba și mustața, cuțite, săbii
japoneze.
16. Ambalaj de carton, ambalaj din plastic, pungi
(învelitoare, săculețe) de ambalaj din hârtie sau
material plastic, cutii pentru ambalat din carton,
din hârtie sau din plastic.
25. Tricouri.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu instrumente pentru tunderea și îndepărtarea
părului, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu instrumente pentru tunderea și îndepărtarea
părului, servicii de vânzare online în legătură
cu instrumente pentru tunderea și îndepărtarea
părului, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu foarfeci de tuns, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu foarfeci de tuns, servicii
de vânzare online în legătură cu foarfeci de tuns,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
aparate pentru tuns si aranjat barba și mustața,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
aparate pentru tuns si aranjat barba și mustața,

servicii de vânzare online în legătură cu aparate
pentru tuns si aranjat barba și mustața, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu piepteni,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
piepteni, servicii de vânzare online în legătură
cu piepteni, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu perii pentru păr, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu perii pentru păr, servicii
de vânzare online în legătură cu perii pentru păr,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
pelerine pentru coafor, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu pelerine pentru coafor,
servicii de vânzare online în legătură cu pelerine
pentru coafor, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu pămătufuri pentru barbă și păr,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
pămătufuri pentru barbă și păr, servicii de
vânzare online în legătură cu pămătufuri pentru
barbă și păr, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu briciuri pentru bărbierit, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu briciuri
pentru bărbierit, servicii de vânzare online în
legătură cu briciuri pentru bărbierit, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu uscătoare
de păr, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu uscătoare de păr, servicii de vânzare online
în legătură cu uscătoare de păr, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu tricouri,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
tricouri, servicii de vânzare online în legătură
cu tricouri, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu teci pentru foarfeci, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu teci pentru
foarfeci, servicii de vânzare online în legătură
cu teci pentru foarfeci, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură șepci, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură șepci, servicii de vânzare
online în legătură șepci, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură agende, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură agende, servicii
de vânzare online în legătură agende, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură instrumente
de scris, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură instrumente de scris, servicii de vânzare
online în legătură instrumente de scris, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură produse
cosmetice pentru epilare și bărbierit, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură produse
cosmetice pentru epilare și bărbierit, servicii de
vânzare online în legătură produse cosmetice
pentru epilare și bărbierit, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură produse cosmetice
pentru coafarea și aranjarea părului, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură produse
cosmetice pentru coafarea și aranjarea părului,
servicii de vânzare online în legătură produse
cosmetice pentru coafarea și aranjarea părului,
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servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu ambalaje, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu ambalaje, servicii de vânzare online
în legătură cu ambalaje.

───────

(210) M 2022 01104
(151) 14/02/2022
(732) DEFT MAINI ISCUSITE S.R.L.,

STR. IAZULUI NR. 18, JUD.
DÂMBOVIȚA, TÂRGOVIȘTE,
DAMBOVIȚA, ROMANIA

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

(540)

Deft Academy mâini iscusite

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.13; 02.03.01; 02.03.23

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

41. Organizare de cursuri de cosmetică,
organizare de cursuri de formare, organizare
de cursuri pentru îngrijirea corporală, furnizare
de cursuri educaționale, furnizare de cursuri
de formare, furnizare de cursuri de pregătire,
organizare de cursuri în tehnici de înfrumusețare,
educație, academii (educație), servicii educative
și de instruire, organizare de cursuri, organizare
de cursuri de instruire, organizare și coordonare
de cursuri, organizare de cursuri de formare,

organizare de ateliere profesionale și cursuri
de pregătire profesională, instruire profesională,
pregătire și instruire, furnizare de cursuri de
instruire, demonstrații în scop de instruire,
servicii de instruire și formare, acreditare
(certificare) de performanțe educaționale,
acreditare de servicii de educație, furnizare
de pregătire, educație și îndrumare, publicare
de materiale tipărite în format electronic pe
internet, furnizare de înregistrări audio digitale,
nedescărcabile, de pe internet, publicare
electronică de texte și materiale tipărite,
cu excepția textelor publicitare, pe internet,
publicare de materiale care pot fi accesate prin
intermediul bazelor de date sau prin internet,
furnizare de publicații electronice dintr-o rețea
globală de calculatoare sau de pe internet,
nedescărcabile, publicare de materiale editoriale
pe site-uri accesibile printr-o rețea globală de
calculatoare, organizarea și coordonarea de
forumuri educaționale personale, furnizarea de
tutoriale online, furnizare de forumuri online
pentru transmiterea de mesaje între utilizatorii
de calculatoare, pregătire în arta înfrumusețării,
organizare de seminarii educative în materie de
terapii de înfrumusețare.
44. Servicii de igienă şi înfrumuseţare
pentru oameni, tratament cosmetic, tratamente
cosmetice pentru corp, servicii pentru îngrijirea
pielii, servicii cu laser pentru întinerirea pielii,
servicii dermatologice pentru tratarea afecțiunilor
pielii, servicii de tratamente cosmetice pentru
corp, față și păr, servicii de epilare, servicii
de epilare cu laser, servicii de salon de
coafor pentru femei, consiliere în domeniul
înfrumusețării, servicii furnizate de saloane de
coafură și înfrumusețare, servicii de consultanță
cu privire la tratamentele de înfrumusețare,
servicii de manichiură, servicii de pedichiură,
servicii medicale, tratament cosmetic cu laser
pentru piele, servicii de consultanță cu privire
la îngrijirea pielii, servicii de tratament pentru
celulită, tratamente pentru controlul greutății,
servicii medicale pentru tratamentul pielii, servicii
de tratament pentru îngrijirea tenului, servicii
de consultanță cu privire la epilarea corporală,
îndepărtarea cu laser a venelor varicoase,
furnizare de terapii cu laser pentru tratarea
afecțiunilor medicale, îndepărtarea cu laser a
tatuajelor, tratamente cosmetice de umplere
prin injecție, servicii cosmetice de îngrijire
corporală, servicii de micropigmentare, servicii
de microdermabraziune, servicii de tratamente
de înfrumusețare,în special pentru gene.

───────
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(210) M 2022 01106
(151) 14/02/2022
(732) SIMEDIA ONLINE, BD. MIHAI

EMINESCU NR. 86B, MANSARDA,
CAMERA 1, JUDETUL ILFOV,
BUFTEA, ILFOV, ROMANIA

(740) ACSINTE PAULA ADRIANA
CONSILIER PROPRIETATE
INDUSTRIALA, CALEA
CALARASILOR NR. 177, BL. 45, ET.
4, AP. 12, SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

SR ȘcoalaRutieră.ro
www.scoalarutiera.ro

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 15.07.09

clase:
9. Aplicatii mobile educative descărcabile,
aplicații software pentru telefoane mobile
descărcabile, software de aplicații pentru
dispozitive mobile, aplicații descărcabile
destinate utilizării cu dispozitive mobile.
41. Servicii oferite de scoala auto (instruire),
instruirea conducatorilor auto, organizarea de
cursuri de conducere auto, organizare de
evenimente automobilistice, instruire educativă,
instruire computerizată, furnizarea de instruire
online, organizarea de cursuri de instruire scrise,
demonstrații în scop de instruire, desfășurare
de seminarii de instruire, servicii de instruire
și formare, organizare de prezentări în scop
de instruire, furnizare de cursuri de instruire
online, furnizare de informații cu privire la
instruire, publicare de texte sub formă de cd-
rom-uri, producție de film pe dvd și cd-rom,
furnizare de publicații electronice, publicare
de publicații periodice, furnizare de publicații
on-line, publicare de materiale și publicații
tipărite, furnizare de publicații electronice online,
nedescărcabile, publicare de cărți instructive,

publicare de materiale didactice educative,
servicii educative și de instruire, servicii
educative oferite de școli.
42. Furnizare de software nedescărcabil online,
furnizarea accesului temporar la software
cu autentificare unică online, nedescărcabil,
furnizare de servicii de autentificare a
utilizatorilor printr-o tehnologie de deschidere
a unei sesiuni unice pentru aplicații software
online, găzduire de platforme pe internet,
programare de software educativ, creare de
pagini web stocate electronic pentru servicii
online și pe internet.

───────

(210) M 2022 01107
(151) 14/02/2022
(732) VP PROJECTS ADVISERS SRL,

STR. DINU VINTILA, SECTOR 2,
BUCURESTI, 010449, ROMANIA

(540)

VP PROJECTS ADVISERS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare.

───────

(591) Culori revendicate: albastru, alb, gri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2022 01110
(151) 14/02/2022
(732) QUALIS PROPERTIES SA, STR

TRANSILVANIEI NR.21, JUDETUL
BRASOV, BRASOV, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

MODULIS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.04.05; 26.13.25

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

36. Afaceri imobiliare.
37. Servicii de construcții.

───────

(210) M 2022 01111
(151) 14/02/2022
(732) CLINICA BELLISSIMA SRL,

STR. GRIGORE IONESCU,
NR.63, CAMERA 1,BL. T73,
SC. 2, ET.4,AP.42, SECTOR 2,
BUCURESTI, 022128, ROMANIA

(540)

BELLISSIMA DENTALCLINIC

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

35. Servicii de marketing în domeniul
stomatologiei, publicitate online, publicitate
televizată, publicitate radiofonică, publicitate în
cinematografe, servicii de publicitate, publicitate
în reviste.
42. Cercetare în stomatologie, servicii de
laborator pentru cercetări în domeniul
stomatologiei.
44. Servicii de stomatologie, servicii de
stomatologie estetică, servicii de stomatologie
veterinară, consiliere în domeniul stomatologiei,
furnizare de informații despre stomatologie,
servicii de ortodonție, chirurgie plastică, chirurgie
estetică, chirurgie estetică și plastică, servicii
de radiografie, servicii prestate de tehnicieni de
radiologie.

───────

(210) M 2022 01117
(151) 14/02/2022
(732) ANDREI-PAUL ROȘCA, BLD.

FERDINAND I, NR. 118, ET. 6, AP.
611, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

change strategist

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, abonament la un canal de
televiziune, abonament la un pachet media
de informații, abonament la ziare electronice,
abonamente la servicii de baze de date
prin telecomunicatii, abonamente la ziare,
achiziții de produse în numele societăților terțe,
achiziționare de produse și servicii pentru
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alte firme, administrarea abonamentelor la
ziare (pentru terți), administrarea comercială
a licențelor produselor și a serviciilor pentru
terți, administrarea vânzărilor, servicii de agenții
de import-export, analiză de preț, furnizare de
informații comerciale consumatorilor, furnizare
de informații cu privire la vânzări comerciale,
furnizare de informații despre produse de
larg consum prin internet, furnizare de
informații privind produsele și serviciile pentru
consumatori, furnizare de informații și consiliere
pentru clienți cu privire la selecția produselor
și articolelor de achiziționat, furnizare de
recomandări pentru produse de larg consum,
furnizarea de asistență pentru produse de
larg consum cu privire la software, furnizarea
de informatii privind bunurile de larg consum,
furnizarea de informații de piață referitoare la
produsele de consum, furnizarea de informații
despre produse de larg consum cu privire
la software, furnizarea de informații despre
produse de larg consum, și anume cu privire
la cosmetice, furnizarea de recomandări de
produse consumatorilor în scopuri comerciale,
furnizarea de servicii online de comparare
de prețuri, intermediere de afaceri comerciale
pentru terți, intermediere de contracte de
cumpărare și vânzare de produse și servicii,
pentru alte persoane, intermediere de contracte,
pentru alte persoane, pentru prestarea de
servicii, organizare de abonamente la mijloace
de informare, organizare de abonamente la
pachete media, organizare de abonamente la
ziare electronice, obținere de contracte de
vânzare de produse, pentru alte persoane,
organizare de abonamente la servicii de internet,
organizare de abonamente la servicii telefonice,
organizare de cumpărări colective, organizare
de prezentări de firme comerciale în domeniul
achiziționării și comercializării de produse,
prelucrare administrativă a reclamațiilor în
perioada de garanție, prelucrare și organizare
administrativă de comenzi prin poștă, producție
de programe de teleshopping, publicitate
pentru produsele altor comercianți, care
dau posibilitatea clienților să vadă și să
compare comod serviciile oferite de respectivii
comercianți, realizare de abonamente la pachete
de informații, realizare de abonamente la
servicii de colectare electronică a taxelor
pentru alte persoane, realizarea abonamentelor
la cărți, reviste, ziare sau benzi desenate,
realizarea abonamentelor la servicii telematice,
telefonice și informatice (internet), regruparea,
pentru alte persoane, de diverse servicii de
asigurări (exceptând transportul lor), pentru a
permite clienților să compare și să cumpere

comod aceste servicii, regruparea, pentru alte
persoane, de diverse servicii de telecomunicații
(exceptând transportul lor), pentru a permite
clienților să compare și să cumpere comod
aceste servicii, servicii administrative pentru
preluarea comenzilor, servicii de aprovizionare
cu articole de birou pentru terți, servicii de
comandă (pentru terți), servicii de comandă cu
ridicata, servicii de comenzi online, servicii de
comparare a prețurilor, servicii de consiliere
referitoare la tranzacții comerciale, servicii de
consultanță referitoare la achiziții de bunuri
și servicii, servicii de informare și consiliere
în materie de tarife, servicii de intermediere
referitoare la publicitate, servicii de intermediere
în achiziții, servicii de telemarketing, servii
de abonamente la publicații, pentru terți,
telecomunicații (servicii de abonamente la
servicii pentru terți), activități publicitare, în
special cu privire la rețele de telematică și
de telefonie, actualizarea informațiilor publicitare
într-o bază de date computerizată, agenții
de publicitate, analiza impactului publicității,
analize publicitare, anunțuri clasificate, asistență
comercială cu privire la imaginea comercială,
analiza sensibilizării publicului cu privire la
publicitate, agenții de relații cu publicul,
analiza reacției la publicitate și cercetare de
piață, administrare în materie de activități
de marketing, administrare de concursuri în
scopuri publicitare, compilare de anunțuri
publicitare, campanii de marketing, colectarea
de informații privind publicitatea, concepere
de broșuri publicitare, concepere de fluturași
publicitari, concepere de logouri publicitare,
concepere de material publicitar, consultanță
cu privire la căutarea de sponsori, creare de
texte publicitare, dezvoltare de concepte de
marketing, dezvoltare de campanii promoționale,
furnizare de informații de marketing prin site-
uri web, furnizare și închiriere de spațiu,
timpi și mijloace de publicitate, furnizare de
informații privind marketingul, furnizare de
informații privind publicitatea, informații de
marketing, intermediere publicitară, marketing
afiliat, publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────
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(210) M 2022 01119
(151) 14/02/2022
(732) SC MAX SRL, STR. MINERULUI

NR. 2D, JUDEŢ CONSTANŢA,
MURFLATAR, CONSTANȚA,
ROMANIA

(540)

MAX

(531) Clasificare Viena:
29.01.15; 03.05.05

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

35. Publicitate, regruparea în avantajul terților
a materialelor de construcții (cu excepția
transportului lor) permițând consumatorilor să le
vadă și să le cumpere comod.
38. Servicii de telecomunicații, comunicare și
transmitere de mesaje prin internet.
39. Transport și depozitare materiale de
construcții.
42. Crearea și menținerea de site-uri web.

───────

(210) M 2022 01121
(151) 14/02/2022
(732) LIVING STYLE DESIGN SRL, STR.

BIRUINTEI NR. 23, SAT GLINA,
JUD. ILFOV, COMUNA GLINA,
ILFOV, ROMANIA

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

(540)

Living Style design

clase:
19. Acoperișuri nemetalice, lemn și lemn
artificaial, parchet, parchet stratificat, frize de
parchet, pardoseli de parchet și plăci de parchet,
plăci de parchet laminat, pergole nemetalice,
foișor (structuri nemetalice), lemn semiprelucrat,
lemn și lemn artificial, lemn pentru construcții.
35. Servicii de informații comerciale furnizate
online prin internet sau o rețea globală de
calculatoare, servicii de informații comerciale
furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, publicitate,
inclusiv publicitatea online în rețele informatice,
servicii de marketing, publicitate şi promovare,
regruparea în avantajul terților a produselor:
acoperișuri nemetalice, lemn și lemn artificial,
parchet, parchet stratificat, frize de parchet,
pardoseli de parchet și plăci de parchet, plăci
de parchet laminat, pergole nemetalice, foișor
(structuri nemetalice), lemn semiprelucrat, lemn
și lemn artificial, lemn pentru construcții, pentru a
permite clientilor sa le vada si sa le achiziționeze
cât mai comod, prin magazine en gros sau
en detail, prin cataloage de vânzare prin
corespondență, prin mijloace electronice, prin
intermediul site-urilor web și prin intermediul
emisiunilor de teleshopping.

(740) INVENTA AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA 
SRL, BDUL. CORNELIU COPOSU, 
NR. 7,BL.104, SC.2, ET.1, AP.31, 
SECTOR 3,BUCUREŞTI, 030606, 
ROMANIA

(591) Culori revendicate: roşu, maro,
             portocaliu, galben, roz, bej, gri

(591) Culori revendicate: auriu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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40. Tăierea și prelucrarea lemnului, rindeluirea
cherestelei.

───────

(210) M 2022 01122
(151) 14/02/2022
(732) ILIA-TEODORA JIPA, STR.

AVRAM IANCU NR. 39, JUD.
TULCEA, TULCEA, TULCEA,
ROMANIA

(540)

Dr. Ilia Jipa SMILE CLINIC

(531) Clasificare Viena:
01.01.01; 01.01.04; 26.01.01; 26.01.05;
27.05.01; 27.05.17

clase:
44. Servicii de stomatologie profilactică, servicii
de stomatologie estetică.

───────

(210) M 2022 01124
(151) 14/02/2022
(732) SAPPHIRE INTEGRATED

SERVICES SRL, B-DUL
ENERGETICIENILOR NR. 9-11,
PARTER, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Titicar - Delivering
Joy A B C D

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 21.01.25; 26.04.16; 26.07.25;
29.01.01; 29.01.08

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

28. Jucării, jucării zornăitoare, vehicule (jucării),
fluiere (jucării), titireze (jucării), jucării gonflabile,
jucării muzicale, jucării umplute, pistoale
(jucării), jucării flexibile, jucării vorbitoare,
jucării electronice, drone (jucării), păpuși
(jucării), jucării-balansoar, jucării modulare,
jucării antistres, jucarii inteligente, jucării cu
pușculițe, jucării din lemn, jucării cu balansare,
jucării pentru copii, jucării pentru bebeluși, discuri
zburătoare (jucării), jucării din țesături, jucării din
pânză, machete auto (jucării), jucării de tras,
jucării cu telecomandă, jucării cu radiocomandă,
seturi de jucării, jucării cu resorturi, jucării
din metal, jucării acționate mecanic, jucării
electronice didactice, jucării cu baterii, jucării
de baie, jucării pentru cadă, jucării pentru
animale, perne umplute (jucării), jucării pentru
apă, jucării de construit, jucării electronice
teleghidate, căluți-balansoar (jucării), jucării de
pluș, jucării din cauciuc, jucării de împins,
puzzle-uri (jucării), jucării pentru boxat, jucării
cu apă, jucării mobile suspendate, jucarii pentru
sugari, jucării de lemn, jucării de bambus,
telecomenzi pentru jucării, jucării din plastic,
jucării de călărit, jucării cu roți, jucării de exterior,
jucării cu cheiță, zmeie ca jucării, titireze ca

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

(591) Culori revendicate: roșu (HEX 
#d83e40,HEX #d93d40, HEX # 
af2941), negru(HEX #303030, HEX 
#333333, HEX#282828)
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jucării, jucării de nisip, jucarii de desenat, jucării
mobile de agățat pentru pătuț (jucării), jucării
nemotorizate pentru călărit, jucării pentru copii
mici, blocuri de asamblare (jucării), elemente
de construcții (jucării), machete de structuri
(jucării), jucării care fac zgomot, figurine de
acțiune (jucării), machete de mașini (jucării),
capse pentru pistoale (jucării), jucării pentru
animale domestice, jucării legate de magie,
machete de animale (jucării), puști cu aerosoli
(jucării), jucării hopa-mitică gonflabile, jucării
gonflabile pentru piscină, machete de clădiri
(jucării), jucării electrice de acțiune, baloane
de săpun (jucării), jucării gonflabile de baie,
jucării utilizate în piscine, jucării zburătoare
cu telecomandă, jucării comercializate la set,
blocuri de construcție (jucării), jucării gonflabile
de călărit, jucării de acțiune electronice, jucării
acționate prin manetă, avioane cu catapultă
(jucării), jucării din pluș inteligente, jucării care
se suprapun, covorașe de joacă cu jucării pentru
copii mici (jucării), pistoale cu aer comprimat
(jucării), jucării cu cheiță (din metal), jucării
cu cheiță (din plastic), jucării adaptate pentru
activități educative, dispozitive de făcut zgomot
(jucării), jucării din plastic pentru baie, jucării
pentru animale de companie, jucării pentru
cărucioare de copii, jucării de acțiune cu baterii,
triciclete pentru copii mici (jucării), machete
sub formă de jucării, jucării pentru groapa cu
nisip, jucării pentru lada cu nisip, articole de
îmbrăcăminte pentru jucării, jucării robot care se
transformă, mese multifuncționale pentru copii
(jucării), jucării gonflabile din cauciuc subțire,
bastoane luminoase cu leduri (jucării), covoare
de joacă puzzle (jucării), palme de aplaudat
(jucării sonore), jucării fantezie sonore pentru
petreceri, mașini pentru jocuri de pinball (jucării),
jucării de pluș umplute cu boabe, machete
de mașini (jucării sau jocuri), jucării-centru de
activități pentru copii, xilofoane sub formă de
jucării muzicale, jucării sub formă de puzzle-
uri, piscine gonflabile pentru activități recreative
(jucării), jucării gonflabile asemănătoare cu
vehiculele aeriene, jucării gonflabile sub formă
de bărci, jucării cu roți acționate prin pedale,
jucării acționate prin învârtirea unei cheițe,
jucării cu activități multiple pentru bebeluși,
jucării de construit care se îmbină, jocuri, jocuri
electronice, bowling (jocuri), șah (jocuri), jocuri
mecanice, jocuri muzicale, cărți (jocuri), jocuri
sportive, jocuri go, dame (jocuri), jocuri video
portabile, jocuri electronice portabile, jocuri de
șah, aparate pentru jocuri, mingi pentru jocuri,
baloane pentru jocuri, jocuri cu cercuri, jocuri
cu inele, jocuri de construcție, jocuri video
individuale, miniaturi pentru jocuri, jocuri de

table, jocuri de hochei, jocuri cu zaruri, jocuri
de societate, jocuri de petrecere, jocuri cu fise,
jocuri de manipulare, jocuri de masă, jocuri de
domino, jocuri de cărți, jocuri de pinball, tastaturi
pentru jocuri, console de jocuri, jocuri cu bile,
jocuri electronice automate, jocuri de memorie,
dame chinezești (jocuri), jetoane pentru jocuri ,
jetoane pentru jocuri, console de jocuri portabile,
jocuri automate cu fisă, jocuri de mah-jong,
jocuri video electronice portabile, jocuri de
pinball portabile, jocuri de aruncarea potcoavei,
fise (jetoane) pentru jocuri, mașini automate
pentru jocuri, aparate pentru jocuri video, șah
japonez (jocuri shogi), echipamente pentru jocuri
corintice, jocuri automate cu jetoane, jocuri
de masă electronice, ținte electronice pentru
jocuri, jocuri electronice de darts, aparate
de jocuri electronice, mouse-uri pentru jocuri,
jocuri de aruncat inele, dispozitive de jocuri
portabile, jocuri de aruncat săculeți, controler
jocuri video (gamepad), jocuri de masă și
aparate de jocuri de noroc, aparate pentru
jocuri video, jocuri electronice de tip arcade și
aparate de jocuri electronice, jocuri de palete
cu minge, miniaturi pentru jocuri de război,
jocuri electronice de tip arcade, jocuri de tip
pinata (piniata), console portabile pentru jocuri
electronice, jocuri pentru facilitarea dezvoltării
bebelușilor, jocuri electronice educative pentru
copii, jocuri cu mașini de curse, joystick-uri
pentru jocuri video, jocuri de tras la țintă, jocuri
de interpretare de roluri, jocuri cu interpretare de
roluri, kituri pentru jocuri de construcții, jocuri cu
întrebări și răspunsuri, muniție pentru jocuri de
paintball, panouri pentru jocuri cu săgeți, fileuri
pentru jocuri cu mingea, jocuri de zaruri japoneze
(sugoroku), bâte pentru jocuri cu mingea, jocuri
de interior cu jetoane, aparate pentru jocuri de
calculator, jocuri de baschet de masă, jocuri
electronice cu caracter educațional, controlere
pentru console de jocuri, console portabile
pentru jocuri video, controlere de jocuri pentru
calculatoare, jocuri de logică de manipulat,
jetoane pentru jocurile de noroc, mașini pentru
jocurile de noroc, ținte electronice pentru jocuri
și sporturi, aparate de jocuri mecanice montate
separat, modele folosite în jocuri de război, bile
de sticlă colorată pentru jocuri, dispozitive de
jocuri video tip arcadă, bile din sticlă colorată
pentru jocuri, bile din sticlă colorată pentru jocuri,
jocuri legate de personaje de ficțiune, discuri
de aruncat (jocuri cu inele), jocuri de acțiune
și de îndemânare, cartonașe de colecție (jocuri
de cărți), jocuri cu inele (inele de aruncat),
plase pentru jocuri sportive cu minge, mașini cu
sloturi (mașini de jocuri), aparate de jocuri video
pentru acasă, jucării, jocuri și articole de joacă,
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jocuri gonflabile pentru piscine de înot, jocuri de
baschet de tip arcade, cutii pentru aparate de
jocuri video, dispozitive de control pentru jocuri
sub formă de undiță, pentru jocuri de pescuit,
dispozitive de control pentru jocuri sub formă
de volan, pentru jocuri de condus, echipamente
de jocuri care funcționează cu bancnote, jocuri
portabile cu afișaj cu cristale lichide, jocuri
computerizate cu baterii și ecran lcd, jocuri
de mahjong (joc de masă chinezesc), aparate
de divertisment pentru sălile de jocuri, aparate
de jocuri de divertisment cu fise, mașini de
jocuri recreative acționate cu monede, aparate
de jocuri electronice de tip arcade, scaune de
joc interactive pentru jocuri video, mașinuțe
cu acționare electronică, seturi de joacă cu
mașinuțe de jucărie, păpuși, păpuși sakura,
păpuși vorbitoare, păpuși kokeshi, îmbrăcăminte
de păpuși, păpuși pentru ventriloci, biberoane
pentru păpuși, bijuterii pentru păpuși, păpuși
în poziție șezând (păpuși osuwari), cărucioare
pentru păpuși, păpuși tradiționale japoneze,
încălțăminte pentru păpuși, paturi de păpuși,
case de păpuși, căsuțe pentru păpuși, camere de
păpuși, îmbrăcăminte pentru păpuși, camere de
păpuși, case de păpuși, accesorii pentru păpuși,
păpuși din hârtie, păpuși din porțelan, seturi
de păpuși, păpuși de pluș, căști pentru păpuși,
păpuși de crăciun, păpuși în stil european,
păpuși occidentale îmbrăcate tradițional, haine
pentru păpuși europene, păpuși din material
textil, păpuși făcute din cârpe, haine pentru
păpuși tradiționale japoneze, decorațiuni pentru
căsuțe de păpuși, accesorii pentru haine de
păpuși, păpuși îmbrăcate în mod tradițional,
mobilă pentru căsuțe de păpuși, accesorii de
mobilier pentru păpuși, păpuși articulate cu bilă
(BJD), păpuși umplute cu nisip sau bobițe,
păpuși care se bagă pe degete, păpuși matrioșka
(păpuși rusești din lemn, goale pe interior, în care
sunt introduse alte păpuși de la mare la mic),
păpuși bodhidharma cu pupilele nedesenate
(menashi-daruma), articole de pus pe cap pentru
păpuși, figurine de jucărie, figurine cu gât
flexibil, modele de figurine, figurine ale eroilor de
acțiune, seturi de asamblare de figurine, haine
pentru figurine de jucărie, figurine de jucărie de
colecție, figurine de jucărie modelate din plastic,
figurine de jucărie cu poziție adaptabilă, figurine
de jucărie cu levitație magnetică, cutii pentru
figurinele eroilor de acțiune, seturi de joacă
pentru figurine de acțiune, figurine acționate
electric cu lumini și sunete, jocuri de război
cu figurine înfățișând soldăței, seturi de joacă
cu figurine de jucărie, seturi de joacă pentru
figurinele de acțiune, figurine de acțiune (jucării
sau articole de joacă), figurine de jucărie care

pot lua diferite forme, decoruri de jucărie pentru
jocuri cu figurine reprezentând eroi de acțiune,
castele gonflabile pentru copii, vehicule de
jucărie pentru copii, costume de carnaval pentru
copii, căsuțe de jucărie pentru copii, structuri
de joacă pentru copii, vehicule cu patru roți
pentru copii (jucării), aparate de joacă pentru
interior pentru copii, mingi de cauciuc pentru
copii (punch ball), aparate de jocuri electrice
educaționale pentru copii, echipament de locuri
de joacă pentru copii, aparate de joacă folosite
în creșele de copii, tobogane pentru cățărat
(aparate de joacă pentru copii), vehicule de
transport pentru copii (articole de joacă), saltele
de joc cu jucării pentru copii mici, machete de
teatru de jucărie sub formă de seturi de teatru
pentru copii, leagăne pentru bebeluși, scaune
de leagăn pentru bebeluși, saltele de joacă
pentru bebeluși, zornăitoare pentru bebeluși
care conțin inele de dentiție, cărucioare de
jucărie, cărucioare pentru saci de golf.

───────

(210) M 2022 01125
(151) 14/02/2022
(732) ADRIAN-CLAUDIU SÎNA, BD.

BUREBISTA NR. 2, BL. D14,
SC. 2, ET. 3, AP. 39, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

ESTEDERM DERMATOLOGIE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.11.01

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

3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse de parfumerie, uleiuri
esenţiale, preparate pentru albit și alte
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substanțe pentru spălat, preparate pentru
îngrijirea pielii, produse cosmetice pentru
piele, produse pentru epilare și bărbierit,
preparate și tratamente pentru păr, produse
cosmetice sub formă de pudră, produse
cosmetice sub formă de creme, produse de
spălare a părului și corpului, serumuri de
înfrumusețare, seruri de uz cosmetic, șervețele
impregnate pentru curățare (nemedicinale și
pentru uz personal), uleiuri de baie și duș
(nemedicinale), uleiuri de față, apă micelară,
cosmetice de îngrijire a frumuseții, creme și
loțiuni cosmetice, deodorante și antiperspirante,
preparate fitocosmetice, preparate pe bază
de colagen de uz cosmetic, produse de
parfumerie, produse de parfumerie, uleiuri
esențiale, pulverizatoare pentru corp, preparate
cosmetice pentru îngrijirea gurii și a dinților.
35. Strângerea la un loc în avantajul terţilor a
produselor : cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse de parfumerie, uleiuri
esenţiale, preparate pentru îngrijirea pielii,
produse cosmetice pentru piele, produse pentru
epilare și bărbierit, preparate și tratamente
pentru păr, produse cosmetice sub formă
de pudră, produse cosmetice sub formă de
creme, produse de spălare a părului și
corpului, serumuri de înfrumusețare, seruri de uz
cosmetic, servețele impregnate pentru curățare
(nemedicinale și pentru uz personal), uleiuri de
baie și duș (nemedicinale), uleiuri de față, apă
micelară, cosmetice de îngrijire a frumuseții,
creme și loțiuni cosmetice, deodorante
și antiperspirante, preparate fitocosmetice,
preparate pe bază de colagen de uz cosmetic,
produse de parfumerie, produse de parfumerie,
uleiuri esențiale, pulverizatoare pentru corp,
preparate cosmetice pentru îngrijirea gurii și
a dinților, din producţie proprie şi a unor terţi
(exceptând transportul lor), pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze cât
mai comod, aceste servicii pot fi asigurate
de magazine en gros sau en detail, prin
cataloage de vânzare prin corespondenţă sau
prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor de
teleshopping, servicii de vânzare cu amănuntul
şi/sau cu ridicata prin magazine fizice sau
online de produse diverse, gestiunea afacerilor
comerciale, administraţie comercială, lucrări
de birou, servicii de marketing, publicitate şi
promovare, servicii de cercetare şi informaţii de
piaţă, promovare de bunuri şi servicii ale terţilor
prin intermediul reţelelor de calculatoare şi de
comunicaţii, servicii de magazin fizic sau on-
line de comercializare cu amănuntul şi/sau cu
ridicata.

───────

(210) M 2022 01126
(151) 14/02/2022
(732) MĂDĂMYR SRL, SAT ZIMNICELE,

(740) CABINET PROPRIETATE
INDUSTRIALA CLAUDIA MONICA
FRISCH, SOS. PANTELIMON NR. 243,
SECTOR 2, BUCUREȘTI, 021608,
ROMANIA

(540)

LINGURIȚE DULCI
DESERTURI SOFISTICATE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.11; 26.01.01; 11.01.02;
26.11.05

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

30. Aperitive (tartine), aperitive pe bază de
făină, baghete umplute, batoane alimentare pe
bază de ciocolată gata de mâncat, băuturi
pe bază de cafea care conțin înghețată
(affogato), biscuiți crackers cu aromă de legume,
biscuiți crocanți condimentați, biscuiți crocanți
din cereale, biscuiți cu aromă de brânză,
biscuiți cu aromă de carne, biscuiți cu aromă
de plante, biscuiți cu ceapă, biscuiți de orez,
biscuiți sărați din orez, biscuiți umpluți cu
brânză, blat de pizza, blaturi de pizza coapte
în prealabil, blaturi de pizza congelate, brioșe,
chifle umplute, cipsuri de cartofi cu glazură
de ciocolată, clătite, clătite americane, clătite
congelate, clătite cu ceapă verde (pajeon), clătite
din fasole mung (bindaetteok), clătite kimchi

(591) Culori revendicate: maro (Pantone 
PMS175 C)

JUDEȚ TELEORMAN, COMUNA
NĂSTURELU, TELEORMAN,
ROMANIA
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(kimchijeon), clătite sărate, covrigei, crusta de
pizza, empanada, jeleu de hrișcă memilmuk),
jiaozi (găluști umplute), lasagna, lipii cu pui,
macaroane cu brânză, mâncăruri alcătuite în
principal din paste, mâncăruri care includ paste,
mâncăruri gătite, uscate și lichide, în principal
pe bază de orez, mâncăruri preparate sub
formă de pizza, okonomiyaki (clătite sărate
japoneze), paella, paste făinoase umplute,
pateuri cu cârnați, pizza, pizza congelată,
pizza conservată, pizza fără gluten, pizza
preparată, pizza proaspătă, pizza refrigerată,
pizza împăturită (calzone), pâine cu umplutură,
pătrățele cu ovăz, pizze negătite, plăcinte,
plăcinte cu carne, plăcinte cu legume, plăcinte
cu ouă, plăcinte cu pește, plăcinte cu vânat,
plăcinte dulci sau sărate, plăcinte gătite, plăcinte
proaspete, produse alimentare preparate sub
formă de sosuri, produse de patiserie aromate,
produse de patiserie conținând legume și pește,
prânzuri la cutie constând din orez, cu carne,
pește sau legume adăugate, prăjituri din mei,
prăjituri din orez cleios (chapsalttock), produse
de patiserie din foitaj care conțin șuncă, produse
de patiserie din legume și carne, produse pentru
gustări preparate din pesmet, quiche (preparat
culinar franțuzesc), quiche (tarte sărate), ramen
(fel de mâncare japonez pe bază de tăiței),
ravioli, rizoto, rulouri cu cârnați proaspeți,
rulouri cu ou, rulouri de primăvară, rulouri
de pâine umplute, salate de paste, salată de
macaroane, salată de orez, sandvișuri, snack-
uri preparate din făină de cartofi, snacksuri
din grâu extrudat, snacksuri răsucite cu gust
de brânză, spaghetti și chiftele, sushi, tartă de
orez, tortillas, tăiței prăjiți cu legume (japchae),
tăiței ramen, turte din orez, turte din orez
învelite în ciocolată, vafe congelate, wonton,
cafea, ceaiuri, cacao și inlocuitori ai acestora,
gheață, înghețată, iaurt înghețat și șerbeturi,
alimente care conțin cacao (ca principalul
ingredient), aluat din biscuiți graham pentru
tarte, aluat pentru biscotti, aluaturi împletite
prăjite, amestec kheer (budincă de orez),
amestecuri de ciocolată caldă, produse de
cofetărie pe bază de arahide, arome pe bază de
ciocolată, batoane de nuga învelite în ciocolată,
batoane din aluat prăjit (youtiao), bezele,
biscuiti cu gust de brânză, biscuiți crackers,
biscuiți crocanți, biscuiți de graham, biscuiți
sub formă de napolitane sărate, biscuiți sărați
condimentați, bomboane cu ciocolată, brioșe
cu fructe, bucăți de jeleu dulce din pastă de
fasole roșie (yohkan), budincă de griș, budinci,
budinci yorkshire, budinci de orez, budinci gata
preparate, budincă de orez conținând stafide și
nucșoară, chifle cu gem, chipsuri de cofetărie

pentru copt, ciocolată, ciocolată aerată, ciocolată
cu alcool, ciocolată cu hrean japonez, ciocolată
cu lichior, ciocolată de casă sub formă de foaie
crocantă cu boabe de cafea măcinate, ciocolată
granulată, ciocolată nemedicinală, ciocolată
pentru glazuri, ciocolată pentru produse de
cofetărie și pâine, ciocolată tartinabilă, ciocolată
tartinabilă conținând nuci, cornuri, cozonac
pandoro, cozonaci, crema spumă (dulce), creme
englezești custard (deserturi la cuptor), cremă
de ciocolată pentru pâine, cremă de ouă
englezească, dulciuri (bomboane), tablete de
ciocolată și gumă de mestecat, creme pe bază
de cacao sub formă de produse tartinabile,
creme pe bază de ciocolată, creme tartinabile
pe bază de ciocolată, decorațiuni din ciocolată
pentru articole de cofetărie, decorațiuni din
ciocolată pentru prăjituri, decorațiuni pentru
pomul de crăciun (comestibile), deserturi cremă
instant, deserturi cu musli, deserturi pe bază
de ciocolată, deserturi preparate, (pe bază
de ciocolată), deserturi preparate (produse de
cofetărie), deserturi cu înghețată, drajeuri dulci
(nemedicinale), dulciuri cu conținut redus de
carbohidrați, dulciuri nemedicinale care conțin
lapte, dulciuri nemedicinale cu umplutură de
caramel, dulciuri nemedicinale sub formă de
ouă, dulciuri pe bază de ginseng, dulciuri sub
formă de cremă spumă, dulciuri sub formă de
spume, dulciuri înghețate, dulciuri de inghețată
cu iaurt, dulciuri înghețate pe băț, dulciuri
și biscuiți tradiționali coreeni (hankwa), flan,
fondue din ciocolată, fructe de pădure învelite
în ciocolată, fructe oleaginoase învelite în
ciocolată, fructe trase în ciocolată, fulgi crumbled
(produse de cofetărie), fulgi de patiserie de
unt de arahide, garnituri de ciocolată, fulgi
din cremă de unt și zahăr brun (butterscotch),
gheață pentru produse de cofetărie, glazură
de ciocolată, glazură din bezele, gofre de
ciocolată, gustări constând în principal din
produse de cofetărie, halva, hârtie comestibilă,
hârtie de orez comestibilă, iepurași de ciocolată,
preparate pe bază de cacao pentru produse
de cofetărie, preparate pentru prepararea
dulciurilor, jeleuri de fructe cofetărie), lapte
de pasăre, marțipan, marțipan din ciocolată,
produse de cofetărie pe bază de migdale,
migdale acoperite de ciocolată, măr pané,
înghețate și dulciuri, înghețată vegană, torturi
de inghețată, inghețată cu fructe, înghețată din
lapte, sosuri pentru înghețată, amestecuri de
inghețată, batoane de inghețată, înghețată pe
bază de iaurt (predomină înghețata), înghețată
infuzată cu alcool, înlocuitor de marțipan,
înlocuitori de ciocolată, pâine, napolitane din
hârtie comestibilă, nuci macadamia trase în
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ciocolată, nuci trase în ciocolată (produse de
cofetărie), nuga, orez sub formă de cremă,
pandișpanuri japoneze (kasutera), panettone
(cozonac italian), pastile din miere cu ierburi
aromatice (dulciuri), pastă pentru sandviș cu
ciocolată și fructe uscate, pateuri cu ciocolată,
praline cu napolitană, produse alimentare
care conțin ciocolată (ca principal,ingredient),
produse de brutărie, produse de brutărie fără
gluten, produse de cofetărie care conțin gem,
produse de caramel, produse de cofetărie care
conțin jeleu, produse de cofetărie congelate,
prăjituri pe baza de înghețată, prăjituri pavlova
preparate cu alune, prăjituri din mei sau boabe
de orez expandat legate cu zahăr (okoshi),
prăjituri dulci din orez zdrobit (mochi-gashi),
prăjituri moi din orez zdrobit, întinse cu făcălețul
(gyuhi), prăjituri uscate din făină de orez cu
zahăr (rakugan), prăjitură cu pâine, produse de
cofetărie congelate pe bază de lactate, produse
de cofetărie cu aromă de ciocolată, produse de
cofetărie cu aromă de lemn dulce, produse de
cofetărie cu aromă de mentă (nemedicinale),
produse de cofetărie cu aromă de praline,
produse de cofetărie cu crema spumă, produse
de cofetărie cu gheață, produse de cofetărie cu
umpluturi lichide de fructe, produse de cofetărie
din ciocolată conținând praline, produse de
cofetărie din ciocolată nemedicinală, produse
de cofetărie din nuci, produse de cofetărie
din zahăr cu glazură de ciocolată, produse de
cofetărie dulci aromate, produse de cofetărie
în formă lichidă, produse de cofetărie înghețate
care conțin înghețată, produse de cofetărie
nemedicamentoase, produse din zahăr, produse
de cofetărie nemedicinale care conțin ciocolată,
produse de cofetărie nemedicinale pe bază de
făină, produse de cofetărie nemedicinale pe
bază de făină, care conțin ciocolată, produse
de cofetărie nemedicinale pe bază de făină,
învelite cu înlocuitor de ciocolată, produse de
cofetărie nemedicinale pe bază de făină, învelite
în ciocolată, produse de cofetărie nemedicinale
pe bază de mentă, produse de cofetărie
nemedicinale sub formă de jeleu, produse de
cofetărie pe bază de portocale, produse de
cofetărie pe bază de produse lactate, produse de
cofetărie înghețate, produse de cofetărie învelite
în ciocolată, produse de patiserie, prăjituri,
tarte și biscuiți (prăjiturele), amestecuri pentru
prajituri, baclava, batoane de prăjitură, biscuiți,
biscuiți acoperiți cu ciocolată, biscuiți conținând
ingrediente cu aromă de ciocolată, biscuiți cu
aromă de fructe, biscuiți cu fructe, biscuiți cu
glazura de ciocolată, biscuiți cu glazură, biscuiți
cu glazură cu aromă de ciocolată, biscuiți
de ciocolată, biscuiți de ovăz pentru consum

uman, biscuiți de turtă dulce, biscuiți dulci
pentru consum uman, biscuiți pe jumătate înveliți
în ciocolată, biscuiți pentru brânză, biscuiți
pentru consum uman, preparați din cereale,
biscuiți pentru consum uman, preparați din malț,
biscuiți sub formă de rulouri, biscuiți înveliți în
ciocolată, brioșe (muffins), budinci de crăciun,
chifle cu cremă, churros, conuri pentru înghețată,
cornete pentru înghețată, covrigi cu glazură de
ciocolată, covrigi glazurați cu ciocolată, coșulețe
din foietaj pentru umplere cu diverse garnituri,
cozonac secuiesc (kurtos kolacs), coșulețe din
foietaj umplute cu diverse garnituri (vol-au-
vent), creme bavareze, creme de zahăr ars,
cremșnituri, deserturi preparate (produse de
patiserie), ecleruri, foi de napolitană ca bază
pentru tarte, foi de patiserie congelate, foi
de plăcintă, fursecuri, fursecuri cu înveliș cu
aromă de ciocolată, fursecuri cu glazură de
ciocolată, fursecuri parțial învelite în ciocolată,
fursecuri parțial învelite într-o glazură cu aromă
de ciocolată, gogoși cu gaură în mijloc, gustări
de tip tort defructe, madlene, mieji de nucă și
alți mieji trași în zahăr caramelizat, napolitane,
napolitane (alimente), napolitane cu caramel și
ciocolată, înveliș pentru rulouri de primăvară,
napolitane rulou (biscuiți), napolitane învelite în
ciocolată, pandișpan copt pe aburi (fagao), paste
de ciocolată, pateuri (patiserie), pateuri (produse
de patiserie), patiserie, pesmeciori (prăjituri),
pișcoturi, pișcoturi (prăjituri), plăcinte cu afine,
pâtés en croûte, placinte cu mere, plumchecuri,
plăcinte cu carne (preparate), plăcinte cu
carne de pui, plăcinte cu cremă, plăcinte
cu dovleac, plăcinte cu răvaș, plăcinte fără
carne, prăjitură cu migdale, prăjiturele, prăjiturele
din aluat prăjit, prăjiturele tip acadea, prăjituri
caramelizate din orez expandat, prăjituri cu blat
pufos congelate, prăjituri cu brânză, prăjituri
cu ciocolată, prăjituri cu căpșuni, prăjitură de
malț, prăjitură din ciocolată neagră preparată
din chec de ciocolată, prăjitură din melasă,
prăjiturăpentru micul dejun, prăjitură învelită în
ciocolată, pricomigdale (patiserie), pricomigdale
cu nucă de cocos, produse de cofetărie pe
bază de făină, prăjituri cu cremă, prăjituri cu
fructe, prăjituri cu fructe glasate, prăjituri cu
migdale, prăjituri din aluat prăjit (karintoh),
prăjituri din iaurt înghețate, prăjituri din ovăz
pentru consum uman, prăjituri mici cu ciocolată,
prăjituri pentru ceai cu ciocolată și lapte, prăjituri
înghețate, prăjiturici uscate (patiserie), produse
de patiserie, produse de patiserie care conțin
fructe, produse de patiserie congelate, produse
de patiserie congelate cu umplutură de legume,
produse de patiserie conținând creme și fructe,
produse de patiserie conținând creme, produse
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de patiserie cu ciocolată, produse de patiserie cu
fructe, produse de patiserie cu migdale, produse
de patiserie cu semințe de mac, produse
de patiserie cu termen mare de valabilitate,
produse de patiserie cu umpluturi de fructe,
produse de patiserie daneze din foitaj, produse
de patiserie din cocă sfărâmicioasă, produse
de patiserie pe bază de portocale, produse
de patiserie proaspete, produse de patiserie
umplute cu fructe, produse de patiserie vieneză,
profiteroluri, rulouri (produse de patiserie),
rulouri de primăvară (produse de patiserie),
sachima, savarine, scoici de aluat pentru
tarte, scoici de patiserie, scoici de patiserie
pentru monaka, sufleuri, tarte, tarte cu cremă
englezească custard, tarte cu melasă, tarte de
mere, tarte dulci sau sărate, tarte glazurate,
torturi, torturi cu cremă, torturi pentru ocazii
speciale, torturi vegane, turtă dulce, turtă dulce
olandeză (taai taai), vafe din ciocolată, produse
de cofetărie umplute cu alcool, produse de
cofetărie umplute cu vin, produse de cofetărie
și înghețate, produse de patiserie din făină
de cartofi, produse pe bază de ciocolată,
trufe cu rom (produse de cofetărie), rulouri cu
scorțișoară, sopapillas (produse de patiserie,
prăjite), sopapillas (pâine prăjită), sosuri de
ciocolată, specialități de patiserie, spume,
spume de ciocolată, spume de desert (dulciuri),
sufleuri ca desert, tablete (dulciuri), tiramisu,
trufe (produse de cofetărie), trufe de ciocolată,
turte indiene, vafe cu glazură de ciocolată, vafe,
gofre, vată de zahăr, vla (cremă englezească
custard), zahăr, îndulcitori naturali, glazuri dulci
și umpluturi, produse apicole, chipsuri de
ciocolată, decorațiuni din bomboane pentru
prăjituri, dulciuri pentru decorarea prăjiturilor,
fondante (cofetărie), glazură, glazură de prăjituri,
glazuri, glazuri cu aromă de ciocolată, glazuri
din dextrină de malț pentru produse de cofetărie,
glazuri lucioase, glazură pentru produse de
cofetărie, pastă de fondant, pastă de zahăr,
umpluturi din ciocolată pentru produse de
brutărie, umpluturi pe bază de cafea, umpluturi
pe bază de ciocolată, umpluturi pe bază de
ciocolată pentru prăjituri și plăcinte, umpluturi pe
bază de cremă pentru prăjituri și plăcinte.
43. Servicii oferite de baruri, servicii oferite
de baruri de cocteiluri, servicii oferite de
bodegi de vinuri, servicii oferite de bufet
salate, servicii oferite de bufete cu autoservire,
servicii oferite de cantine, servicii oferite de
ceainării, decorare de alimente, decorare de
torturi, servicii oferite de fast-fooduri, furnizare
de alimente și băuturi dintr-o rulotă mobilă,
furnizare de ciocolata, clătite, deserturi, pateuri,
biscuiti, prajituri, si inghețată dintr-o rulotă

mobilă, furnizare de alimente și băuturi pentru
oaspeți în restaurante, furnizare de alimente și
băuturi în gogoșării, furnizare de alimente și
băuturi în internet-cafe, furnizare de alimente
și băuturi în restaurante și baruri, furnizare de
alimente și băuturi în bistrouri, servicii oferite
de localuri tip snack-bar, oranizare de recepții
pentru nunți (mâncare și băutură), organizare de
banchete, organizare de mese la hoteluri, servicii
oferite de pizzerii, pregătirea mâncărurilor și a
băuturilor, pregătirea și furnizare de alimente și
băuturi destinate consumului imediat, preparare
de mâncăruri, preparare de mâncăruri pentru
alte persoane, pe bază de subcontractare,
prepararea alimentelor, prepararea mâncării,
servicii oferite de restaurante cu autoservire,
servicii oferite de restaurante (servirea mesei),
servicii oferite de restaurante de delicatese,
sculptură culinară, servicii de cofetarie, servicii
de ceainărie, servicii ale barurilor, servicii ale
bistrourilor, servicii constând în furnizarea de
băuturi, servicii contractuale de alimentație,
servicii de bar cu servire de vin, servicii de
baruri cu narghilea, servicii de baruri de sucuri
de fructe, servicii de bucătărie mobilă, servicii
de bufet, servicii de bufet pentru barurile de
cocteiluri, servicii de cantină, servicii de club
pentru furnizare de mâncare și băuturi, servicii
de cluburi cu restaurante private, servicii de
degustare de vinuri (furnizare de băuturi), servicii
de gătit, servicii de local public, servicii de
mâncaruri și băuturi la pachet, servicii de
organizare de banchete, servicii de ospitalitate
(alimente și băuturi), servicii de preparare a
alimentelor, servicii de restaurant care includ
servicii de bar cu licență, servicii de restaurant
cu servire la pachet, servicii de restaurant
washoku, servicii de restaurant în cadrul
hotelurilor, servicii de restaurant și bar, servicii
de restaurante care servesc ramen, servicii de
restaurante care servesc tempura, servicii de
restaurante de sushi, servicii de restaurante
pentru furnizarea de mâncăruri rapide, servicii
de restaurație pentru recepțiile firmelor (furnizare
de alimente și băuturi), servicii de somelier,
servicii de terasă berărie, servicii oferite de
rotiserii, servicii pentru furnizarea de alimente,
servicii în domeniul gustărilor, servicii pentru
prepararea mâncărurilor și a băuturilor, servicii
prestate de bucătari personali, servicii prestate
de cluburi de noapte (furnizare de produse
alimentare), servicii prestate de localurile unde
se servește înghețată, servicii specifice barurilor
de cocteiluri, servii de barmani, servire de
alimente și băuturi, servire de alimente și
băuturi în gogoșării, servire de alimente și
băuturi în internet-cafe, servire de alimente
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și băuturi în restaurante și baruri, servire de
băuturi alcoolice, servirea de băuturi în berării,
servirea de băuturi în microberării, sevicii de
baruri care servesc bere, snack-baruri, consiliere
în domeniul culinar, consultații privind rețetele
de gătit, furnizare de informații cu privire la
prepararea alimentelor și băuturilor, furnizare de
informații cu privire la servicii de bar, furnizare
de informații din domeniul culinar printr-un site
web, furnizare de informații referitoare la baruri,
furnizare de informații sub formă de rețete
de băuturi, informații și consiliere cu privire la
prepararea de mâncăruri, servicii de consultanță
cu privire la alimente, servicii de consultanță
cu privire la prepararea mâncării, servicii de
consultanță cu privire la tehnici de coacere,
servicii de consultanță în domeniul artelor
culinare, servicii de consultanță în domeniul
cateringului, servicii de critică gastronomică
(furnizare de informații cu privire la mâncare și
băutură), servicii de informare, de consiliere și de
rezervare în legătură cu furnizarea de alimente
și băuturi.

───────

(210) M 2022 01127
(151) 14/02/2022
(732) ANTENA 3 S.A., B-DUL DIMITRIE

POMPEIU NR. 9-9A, IRIDE
BUSINESS PARK, CLADIREA 14,
PARTER, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

România la înălțime
- Tabăra de genii

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

9. Aplicaţii software descărcabile, aplicații
software descărcabile pentru telefoane
inteligente, aplicații descărcabile destinate
utilizării cu dispozitive mobile, aplicații mobile
descărcabile pentru transmiterea de informații,
programe de calculator, descărcabile, aplicații

software pentru transmisia continuă de conținut
media audiovizual pe internet, aplicații software
descărcabile pentru transmiterea de știri,
informații și dezvăluiri din actualitatea cotidiană,
aplicații software descărcabile care oferă
accesul la un talk-show, aplicații software
descărcabile care oferă accesul la o emisiune
de televiziune, aplicații software descărcabile
care oferă accesul la o emisiune de radio,
aplicații software descărcabile care oferă
accesul la cursuri educative sau de instruire,
aplicații software descărcabile care oferă
accesul la conferințe, congrese, seminarii,
simpozioane, workshop-uri, aplicații software
descărcabile care oferă accesul la evenimente
educative, softuri educaționale destinate copiilor,
platforme software de calculator, înregistrate
sau descărcabile, software pentru jocuri
pe calculator, stocate, platforme software
de calculator descărcabile pentru rețele
sociale, publicații electronice descărcabile,
fișiere multimedia descărcabile, benzi desenate
descărcabile, broșuri electronice descărcabile,
buletine informative descărcabile, materiale
educative descărcabile, fotografii digitale
descărcabile, fişiere de imagini descărcabile,
fişiere de muzică descărcabile, fişiere audio
descărcabile, cărți electronice descărcabile,
serii de cărți descărcabile pentru copii,
podcast-uri descărcabile, ziare electronice
descărcabile, înregistrări video descărcabile,
grafice descărcabile pentru telefoanele mobile,
suporturi magnetice de date, emoticoane
descărcabile pentru telefoane mobile, conținut
media descărcabil, conținut media digital
descărcabil sub forma unei emisiuni de
televiziune, conținut media digital descărcabil
sub forma unei emisiuni de radio, suporturi
media înregistrate și descărcabile, software de
calculator, suporturi media digitale sau analogice
de înregistrare și de stocare fără conținut.
16. Publicaţii tipărite, fotografii (tipărite), albume,
invitaţii (papetărie), bannere din hârtie, cărţi,
calendare, reproduceri grafice, invitaţii, reviste
(publicaţii periodice), ghiduri (manuale), buletine
informative tipărite, ziare, agende, broşuri,
materiale tipărite, materiale de scris, plicuri,
pliante, cărţi de vizită, articole de papetărie şi de
birou (cu excepţia mobilei), materiale de desen
și materiale pentru artiști, materiale didactice și
de instruire.
35. Publicitate, publicitate prin televiziune,
publicitate radio, producție și distribuție de
reclame la radio și la televiziune, servicii
de publicitate prin intermediul textelor afișate
pe ecrane de televiziune, închirierea spaţiului
publicitar, promovarea produselor și serviciilor
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terților prin închiriere de spațiu publicitar în cadrul
ziarelor, revistelor, emisiunilor tv, emisiunilor
de radio, ori pe site-uri web, închirierea
timpului publicitar în mediile de comunicare,
postarea de afişe și anunțuri publicitare,
compilarea de informaţii în baze de date
computerizate, sistematizarea informaţiilor în
baze de date computerizate, managementul
computerizat al fişierelor, consultanţă privind
strategiile de comunicare în relaţiile publice,
consultanţă privind strategiile de comunicare
în publicitate, organizare de abonamente
la un canal de televiziune pentru terți,
calcularea cotei de audiență pentru emisiuni
de radio și televiziune, servicii de aşezare
în pagină în scopuri publicitare, scrierea și
publicarea de texte publicitare, închirierea de
material publicitar, scrierea de scenarii în
scopuri de publicitate, actualizarea materialelor
de publicitate, producție de programe
de teleshopping, promovarea produselor și
serviciilor terților prin programe tip teleshopping,
marketing, servicii de relaţii media, servicii de
revista presei, servicii de revizuire a articolelor
din ziar, sondaje de opinie, relaţii publice,
organizarea de evenimente în scop publicitar sau
comercial, organizarea online de evenimente în
scop publicitar sau comercial, organizarea de
campanii de promovare, organizarea de expoziții
în scop publicitar sau comercial, organizarea de
târguri în scop publicitar sau comercial, servicii
de telemarketing.
38. Telecomunicații, difuzare de programe
și emisiuni de televiziune, difuzare de
programe și emisiuni de radio, difuzare de
informații prin intermediul televiziunii, difuzarea
prin intermediul televizorului, difuzarea prin
intermediul televiziunii prin cablu, transmiterea
de programe și emisiuni de televiziune,
transmiterea de programe și emisiuni de
televiziune prin satelit, difuzare de programe
și emisiuni de televiziune și/sau programe și
emisiuni de radio prin intermediul internetului,
servicii de transmisie de programe de
televiziune în sistem pay-per-view, comunicaţii
prin terminalele de calculator, comunicaţii
prin reţelele de fibră optică, transmiterea cu
ajutorul calculatorului a mesajelor şi imaginilor,
transmisie de podcasturi, servicii de agenţie
de presă, furnizarea de forumuri online,
flux continuu (streaming) de date, furnizarea
canalelor de telecomunicaţii pentru serviciile de
teleshopping, servicii de teleconferinţă, servicii
de videoconferinţă, transmiterea fişierelor
digitale, transmisia video la cerere, furnizarea de
camere de chat pe internet, servicii de conferințe
pe web.

41. Educație, instruire, divertisment, producţia
de programe de radio, producția de programe
de televiziune, producţia de emisiuni de
radio, producția de emisiuni de televiziune,
producția de talk-show-uri de televiziune și/
sau de radio, organizarea de dezbateri
televizate, organizarea de dezbateri la radio,
divertisment radio, divertisment de televiziune,
servicii de instruire prin intermediul emisiunilor
de radio sau de televiziune, furnizare de
servicii de divertisment și educație prin
intermediul televiziunii, furnizare de servicii
de divertisment și educație prin intermediul
radioului, organizarea de concursuri televizate,
organizarea de concursuri la radio, prezentare
de programe de televiziune, prezentare de
emisiuni de televiziune, prezentare de programe
de radio, servicii ale studiourilor de televiziune,
montaj de programe de televiziune, pregătire
de programe de televiziune, producție de filme
pentru televiziune, servicii de programe de știri
pentru radio sau televiziune, servicii jurnalistice,
producția și prezentarea unei emisiuni de
televiziune care conține o combinatie de anchete
jurnalistice, investigații jurnalistice, reportaje și
dezbateri în platoul televiziunii pe subiectele
abordate, producție de efecte speciale pentru
televiziune, furnizare de informații referitoare la
programe de televiziune, servicii de studiouri
de înregistrare, scrierea de scenarii, altele
decât cele publicitare, închirierea de decoruri
pentru studiouri de televiziune, furnizarea de
filme şi programe de televiziune, nedescărcabile,
prin servicii de transmitere de video la cerere
(video-on-demand), găzduire și organizare de
ceremonii de decernare de premii referitoare la
televiziune sau radio, găzduire și organizare de
ceremonii de decernare de premii referitoare
la știință, tehnologie, educație, instruire, artă,
sport, divertisment, organizare de gale de
ceremonie, producția de programe de televiziune
în vederea difuzării pe dispozitive mobile,
servicii de reporteri de ştiri, servicii de
reportaje fotografice, fotografie, furnizarea online
de imagini video, nedescărcabile, furnizarea
online de muzică, nedescărcabilă, furnizare
de conținut audio online nedescărcabil, servicii
de publicare online, servicii de publicare
multimedia, publicarea online a cărţilor şi
jurnalelor electronice, furnizarea online de
publicaţii electronice, nedescărcabile, publicarea
de texte, altele decât textele de publicitate,
creare (redactare) de podcasturi, furnizarea
de informații despre divertisment, educație,
activități sportive și culturale, subtitrare, scriere
de texte, cu excepția textelor publicitare,
publicare de texte și imagini, inclusiv în format
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electronic, altele decât cele în scopuri publicitare,
publicare de materiale editoriale pe site-uri
accesibile printr-o rețea globală de calculatoare,
organizarea expozițiilor în scop educațional,
artistic sau cultural, organizarea, susținerea
și coordonarea de conferințe, congrese
și simpozioane, organizarea, susținerea și
coordonarea de seminarii, organizarea şi
susţinerea colocviilor, organizarea de workshop-
uri, organizarea de ateliere, dublări, servicii de
punere în pagină, altele decât pentru scop
publicitar, microfilmare, prezentarea prestaţiilor
live, furnizarea de recenzii pentru scopuri
de divertisment sau culturale, scenarii, altele
decât cele publicitare, intervievarea personajelor
contemporane în scopuri educative sau
de divertisment, organizarea de evenimente
în scopuri artistice, culturale, educaționale,
de divertisment sau sportive, organizarea
online de evenimente în scopuri artistice,
culturale, educaționale, de divertisment sau
sportive, organizare de evenimente recreative,
organizarea de festivaluri artistice, culturale,
educaționale sau de divertisment, servicii de
divertisment pentru copii, servicii specifice
parcurilor de aventură pentru copii, furnizare
de instalații de joacă pentru copii, furnizare
de servicii educaționale și/sau de divertisment
pentru copii prin intermediul grupurilor de
joacă, furnizare de servicii de citit povești
pentru copii, servicii educaționale pentru copii,
mentorat educațional pentru copii, furnizarea de
divertisment, educație, instruire prin intermediul
unor emisiuni de televiziune disponibile pe un
website, organizarea de spectacole, furnizare
de informații online referitoare la mijloace
media audio și vizuale, servicii de tabere
de vacanţă (divertisment), servicii de tabere
(divertisment și educație), servicii de tabere
sportive, organizare de activități sportive pentru
tabere, organizare de activități educative
pentru tabere, organizare de activități culturale
pentru tabere, organizare de activități de
divertisment pentru tabere, organizarea de
cursuri în cadrul taberelor educative, servicii
educative, furnizarea de instruire, transfer de
know-how (instruire), organizarea de cursuri,
prezentarea operelor de artă vizuale sau literare
publicului în scop cultural sau educațional,
servicii de traducere și interpretare lingvistică,
rezervarea locurilor pentru spectacole, teatru
radiofonic, producţii de teatru, organizarea de
spectacole live, organizarea de cursuri prin
corespondenţă, servicii culturale, educaţionale
sau de divertisment furnizate de galeriile
de artă, furnizarea de informaţii în domeniul
educaţiei, organizarea şi susţinerea unor

forumuri educaţionale în persoană, servicii
de împrumut de cărți și materiale educative
efectuate prin intermediul unei biblioteci,
inclusiv prin intermediul unei biblioteci online,
servicii de bibliotecă mobilă, instruire practică
(demonstraţii), producţia de spectacole, predare/
servicii educaţionale/servicii de instruire, ghidare
vocaţională (consiliere educaţională sau de
instruire), publicare de calendare de evenimente,
consultanță în materie de planificare de
evenimente speciale, servicii de maestru de
ceremonii pentru petreceri și evenimente
speciale, organizare de competiții în scop sportiv,
educațional sau de divertisment, furnizare de
instalații pentru evenimente sportive, competiții
sportive și de atletism și programe de decernare
de premii, proiecții de filme cinematografice.
43. Servicii oferite de tabere (alimentație și
cazare), închiriere de săli pentru evenimente
sociale, furnizare de spații special amenajate
pentru banchete și evenimente sociale pentru
ocazii speciale.

───────

(210) M 2022 01128
(151) 15/02/2022
(732) MARIAN RADOI, STR. VARARIEI

NR. 1, D1, SC. A, AP.11, JUD.
VASLUI, BÂRLAD, VASLUI,
ROMANIA

(740) S.C. INTELECTUAL TRADEMARKS
SRL, STR. NICOLAE LABIȘ NR.15A,
BL.2, AP.13, CĂSUȚA POȘTALĂ 640,
JUD. BRAȘOV, BRAȘOV, 500171,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

TITANS FIGHT CLUB 2020
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(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.24; 26.01.04;
27.07.01; 27.07.24

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

41. Organizare de cursuri de jiu-jitsu, organizare
de concursuri de lupte, furnizare de știri și
informații privind luptele corp la corp, printr-
o rețea globală de calculatoare, organizare
de cursuri de arte marțiale, pregătire în arte
marțiale, predarea artelor marțiale chinezești,
administrare de școli de arte marțiale, furnizare
de informații despre rezultatele competițiilor de
arte marțiale, formare profesională cu privire
la autoapărare, activități culturale referitoare la
jiu-jitsu, activități sportive și culturale referitoare
la jiu-jitsu, activități de divertisment, sportive
și culturale referitoare la jiu-jitsu, organizarea
de seminarii în materie de activități culturale,
organizare de conferințe în materie de activități
culturale, organizare de activități culturale pentru
tabere de vară referitoare la arte martiale.

───────

(210) M 2022 01129
(151) 15/02/2022
(732) SEZON COFFEE ROASTERS

SRL, SAT MATCA NR. 1975,
JUD. GALAȚI, COMUNA MATCA,
GALAȚI, ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR. MIHAI
VELICIU NR. 21, APT. 1, JUD. CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(540)

SEZON COFFEE 2017

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.07.01; 27.07.17;
05.03.20; 05.05.18

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

30. Cafea.
35. Publicitate și marketing, servicii de consiliere
în afaceri privind francizele, administrarea
afacerii, lucrări de birou, organizarea afacerii,
servicii de comerț online și offline cu cafea.
43. Servicii oferite de cafenea, servicii de
alimentație publică.

───────

(210) M 2022 01130
(151) 15/02/2022
(732) KRAFT PROFESIONAL SRL, STR.

IAZULUI NR. 13, JUD. SUCEAVA,
RĂDĂUȚI, SUCEAVA, ROMANIA

(540)

KRAFT PROFESIONAL

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 14.05.23; 26.11.01;
26.11.12; 29.01.01; 29.01.04; 29.01.06;
29.01.08

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

7. Mașini de sudură, aparate de sudură electrice,
torțe de sudură, lămpi de sudura, echipament de
lipit și sudură, clești (instrumente), șurubelnițe,
pneumatice, șurubelnițe tubulare, șurubelnițe
electrice, burghie pneumatice, burghie pentru
bormașină, mașini de găurit și sfredele,
fierăstraie (mașini), fierăstrău mecanic (mașini),
fierăstraie hidraulice cu sârmă, lame de
fierăstrău (părți de mașini), pânze de fierăstraie
pentru metale (piese pentru mașini), pistoale
de vopsit prin pulverizare, suporturi pentru
pistoale de vopsit, generatoare de electricitate,
motocoase electrice, motocositoare pentru

(591) Culori revendicate: albastru, roșu, gri,
negru
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tunderea gazonului, cu scaun, polizoare,
pulverizatoare (maşini)/atomizoare (maşini) /
maşini de pulverizat, pompe, unelte agricole,
altele decât uneltele acţionate manual,
distribuitoare automate, unelte mecanice, unelte
de mână, altele decât cele acţionate manual,
maşini de tuns iarba, cilindrii pentru laminoare.

───────

(210) M 2022 01131
(151) 15/02/2022
(732) CARPATHIAN SPRINGS SA, STR.

REPUBLICII NR. 33, PARTER,
JUD. SUCEAVA, VATRA DORNEI,
SUCEAVA, ROMANIA

(540)

AQUA CARPATICA PLUS
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
32. Ape minerale și gazoase și alte băuturi
nealcoolice, băuturi din fructe și sucuri de fructe,
siropuri și alte preparate non-alcoolice pentru
fabricarea băuturilor.

───────

(210) M 2022 01132
(151) 15/02/2022
(732) VASILE STOICA, NERVA TRAIAN

NR. 11, BL. M68, SC. 2, ET. 3, AP.
44, INTERFON 44, SECTOR 3,
BUCURESTI, 031042, ROMANIA

(540)

ANAWBE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.07.01; 26.07.18

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

3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse de parfumerie, uleiuri
esențiale, preparate pentru albit și alte substanțe
pentru spălat.

───────

(210) M 2022 01133
(151) 15/02/2022
(732) ZIMBRUL DIVISION, STR.

NARCISELOR , NR.9, COMUNA
DOBROESTI, JUDETUL ILFOV,
COMUNA DOBROESTI, 077085,
ILFOV, ROMANIA

(540)

ZIMBRUL DIVISION
(531) Clasificare Viena:

27.05.01; 03.04.04; 29.01.12

clase:
9. Camere video de securitate
37. Instalare de sisteme de securitate,
instalarea sistemelor de securitate, servicii de
informații referitoare la instalarea de sisteme de
securitate
45. Servicii de securitate fizică, monitorizarea
sistemelor de securitate, servicii de pază, servicii
de pază și protecție, servicii de pază pe timp de
noapte, servicii oferite de către agenții de pază
pentru magazine, servicii de pază antiefracție,
servicii de pază contractuale, servicii de pază

(591) Culori revendicate: portocaliu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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pentru infrastructuri, servicii de pază pentru
infrastructuri prin sisteme de monitorizare la
distanță.

───────

(210) M 2022 01134
(151) 15/02/2022
(732) SC GENIUS NUTRITION SRL,

SOSEAUA TAMASI NR. 20, HALA
6A, JUD. ILFOV, BUFTEA, ILFOV,
ROMANIA

(540)

GENIUS NUTRITION The
best or nothing! iDROPS

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

1. Îndulcitori artificiali, anumiți aditivi utilizați în
industria alimentară.
5. Preparate farmaceutice, medicale și
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanțe și alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice
de uz uman și veterinar, îndulcitori artificiali
adaptați pentru diabetici, îndulcitori dietetici de
uz medical, suplimente dietetice destinate să
suplimenteze o dietă normală sau să aibă
beneficii pentru sănătate, îndulcitori ai meselor,
alimente și băuturi dietetice, adaptate pentru uz
medical sau veterinar.
30. Îndulcitori din concentrate de fructe,
îndulcitori naturali sub formă de granule,
zahăr, îndulcitori naturali, glazuri și umpluturi
dulci, arome altele decât uleiurile esențiale,
destinate îmbunătățirii gustului alimentelor,
arome, altele decât uleiurile esențiale, pentru
băuturi, preparate aromatice alimentare, esențe
pentru produse alimentare, cu excepția esențelor
eterice și a uleiurilor esențiale, arome alimentare,
golden syrup (sirop auriu), îndulcitori naturali.

───────

(210) M 2022 01135
(151) 15/02/2022
(732) MASTER AVANTAJ SRL, SAT

HORODNICENI, COMUNA
HORODNICENI, STRADA
FALTICENILOR, NR. 1 A, JUD.
SUCEAVA, HORODNICENI,
SUCEAVA, ROMANIA

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

(540)

CRIOFLORA Livrăm Zâmbete

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 26.01.01; 29.01.12

clase:
25. Haine tricotate, haine pentru copii, haine
de lucru, haine din lână, haine de stradă,
haine de casă, haine tip parka, haine de
iarnă, haine de ploaie, haine și jachete de
blană, haine de stradă pentru fete, haine de
stradă pentru bărbați, haine de stradă pentru
copii, haine de stradă pentru băieți, haine de
stradă pentru femei, haine din denim (jachete,
pardesie etc.), articole de îmbrăcăminte pentru
protejarea hainelor, haine impermeabile de
purtat în aer liber, buzunare de haine, costume
de baie, îmbrăcăminte pentru plajă, curele
(îmbrăcăminte), cizme, sutiene, şepci (articole
pentru acoperirea capului), îmbrăcăminte din
imitaţie din piele, îmbrăcăminte din piele,
paltoane, gulere (îmbrăcăminte), combinezoane
(îmbrăcăminte), corsete, corsete (lenjerie de
corp), manşoane / manşete (îmbrăcăminte),

(591) Culori revendicate: roz, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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rochii, capoate, pantofi sau sandale din iarba
esparto(espadrile), cape de blană, încălţăminte,
blănuri (îmbrăcăminte), trenciuri (îmbrăcăminte),
mănuşi (îmbrăcăminte), cizmuliţe, pălării,
articole de acoperit capul pentru purtare, şosete-
tălpici, glugi (îmbrăcăminte), ciorăpărie, jachete
(îmbrăcăminte), jersee (îmbrăcăminte), rochii tip
pulover / rochii tip salopetă, chiloţi de damă /
chiloţi pantalonaşi, tricotaje (îmbrăcăminte),
cizme din dantelă, egări (pantaloni), mănuşi cu
un deget, apărători de urechi (îmbrăcăminte),
eşarfe circulare pentru gât/ protecţii pentru
gât, eşarfe pentru cap, sutiene autoadezive/
bustiere autoadezive, îmbrăcăminte de stradă,
salopete / combinezoane, jachete cu glugă
(parka), pelerine, mantale, jupe, ponchouri,
pijamale, îmbrăcăminte de-a gata, căptuşeli
de-a gata (piese de îmbrăcăminte), sandale,
eşarfe, şaluri, cămăşi, pantofi, cămăşi cu
mânecă scurtă, fuste, pantaloni scurţi tip fustă,
bonete, papuci, furouri (lenjerie de corp),
ghetre / şoşoni, articole sport din jerseu,
pantofi de sport, maieuri sport, jachete căptuşite
(îmbrăcăminte), costume, flanele / pulovere /
hanorace (pulovere), body-uri (lenjerie de corp),
tricouri cu mânecă scurtă, colanţi, pantaloni,
chiloţi, lenjerie de corp/ desuuri, uniforme,
văluri (îmbrăcăminte), cozoroace (articole pentru
acoperirea capului), veste / jiletci, îmbrăcăminte
impermeabilă, halate pentru botez.
26. Broderie, broderie pentru îmbrăcăminte,
broderie de aur pentru confecții, broderie de
argint pentru confecții, panglici, șnururi (cu
excepția broderiei), seturi de broderie cu punct
de cruciuliță, bobine pentru ața de broderie sau
lână (nu componente de mașini).
31. Plante și flori naturale, bulbi, puieți și semințe
pentru plantare, pomi de crăciun, nu artificiali,
flori naturale, flori uscate pentru decorare, plante,
plante uscate pentru decorare, tufe de trandafiri,
răsaduri, semințe pentru plantare /semințe de
plante, arbuști/tufe, arbori, coroane din flori
naturale, ferigi proaspete, coronițe din ierburi
uscate de uz decorative, plante aromatice uscate
de uz decorative, plante uscate, pentru decorare,
coroane de flori proaspăt tăiate, ferigă proaspătă
(gosari), ghirlande de flori naturale, ierburi
(plante proaspete), plante agățătoare, plante
cu flori, plante de apartament, plante naturale,
plante în ghiveci, plante proaspete, plante și
flori naturale, trandafiri (plante), aranjamente din
flori proaspete, aranjamente din flori uscate în
scopuri decorative, aranjamente florale uscate,
în scopuri decorative, buchete de flori uscate,
buchete din flori naturale, buchete din flori
uscate, coroane de flori funerare, corsaje din
flori proaspete, coronițe din flori uscate, decorații

florale (uscate), decorațiuni florale (proaspete),
decorațiuni florale (naturale), flori conservate,
flori conservate pentru decorare, flori tăiate,
flori uscate, pentru decorare, ghirlande din
flori naturale, trandafiri, trandafiri chinezești,
trandafiri vii.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor comerciale, servicii de agenții de
import-export, realizarea de reclame, anunţuri
publicitare, promoţii, administrare în materie
de activități de marketing, administrare în
materie de metode de vânzare, administrare în
materie de planificare a afacerilor, administrare
și compilare de baze de date computerizate,
administrarea afacerilor, administrarea afacerilor
comerciale, administrație comercială, afaceri
comerciale, comerț si servicii de informare
a consumatorilor, compilare computerizată a
listelor cu clienți, compilare computerizată a
listelor cu comenzi, compilare computerizată
a datelor din gestiunea stocurilor, cordonare,
pregătire și organizare de expoziții și
târguri comerciale în scopuri comerciale
și publicitare, desfășurare de vânzări prin
licitație, dezvoltare de strategii și concepte
de marketing, dezvoltarea afacerilor, difuzare
de informații comerciale, difuzare de informații
de afaceri, difuzare de materiale publicitare,
distribuire de materiale publicitare, distribuire
de mostre în scopuri publicitare, distribuirea
de materiale promoționale, distribuirea de
materiale publicitare, de marketing și materiale
promoționale, efectuare de cercetări de afaceri,
efectuare de studii de piață, efectuarea de
estimări comerciale, efectuarea de studii de
marketing si studii de productivitate, elaborare
de date statistice comerciale, estimare în afaceri
comerciale, evaluări referitoare la aspecte
comerciale, gestiunea stocurilor, intocmire
de documente comerciale, inventariere de
marfuri, management de afaceri comerciale,
managementul afacerilor, marketing, organizare
de competiții si concursuri, în scopuri
comerciale, organizare de demonstrații în
scopuri de afaceri, organizare de lansări de
produse, organizare, gestionare și monitorizare
a vânzărilor și a programelor promoționale
de stimulare, organizare, gestionare și
monitorizare a programelor de fidelizare pentru
clienți, organizarea afacerilor, organizarea
de publicitate, organizarea si managementul
afacerilor, prezentare de produse, prezentarea
produselor prin toate mijloacele de comunicare
pentru vânzarea cu amănuntul, promovare,
publicitate și marketing pentru pagini web online,
promovarea afacerii (publicitate), promovarea
comerciala, promovarea vanzarilor, publicitate



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 06/2022

409

online, publicitate si marketing, realizare de
material publicitar, servicii de administrare a
afacerilor, analiza reacției la publicitate și
cercetare de piață, analiză comercială, servicii
de informare și cercetare de piață, analiză și
cercetare de piață, servicii de cercetare privind
publicitatea, servicii de publicitate referitoare
la îmbrăcăminte, servicii de comercializare
cu amănuntul de articole de îmbrăcăminte
și accesorii pentru îmbrăcăminte, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu îmbrăcăminte, servicii de comerț cu
amănuntul prin comenzi poștale de accesorii
pentru îmbrăcăminte, servicii prestate online
de un magazin de vânzare cu amănuntul
pentru articole de îmbrăcăminte, servicii de
vânzare cu amănuntul online referitoare la
articole de îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu
amănuntul cu livrare prin poștă pentru articole
de îmbrăcăminte, vânzare cu amănuntul de
carduri preplătite ale terților pentru cumpărare de
îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu accesorii pentru haine, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu lumanari,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu aplicații din hârtie, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu benzi de hârtie,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
decorațiuni din hârtie pentru petreceri, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu florare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu funde din hârtie, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu funde din hârtie
pentru ambalat cadouri, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu hârtie creponată,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu hârtie fluorescentă, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu panglici din hârtie
creponată, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu pasteluri, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu învelitori din hârtie
pentru ghivecele de flori, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu hârtie de ambalaj,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu ambalaj de cadouri, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu ambalaj de carton,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
ambalaje din plastic pentru cadouri, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu ambalaje
pentru cadouri, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu carton de ambalat, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu cutii
confecționare din carton ondulat, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu cutii de
carton din fibră, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu cutii de hârtie pentru livrarea

bunurilor, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu cutii de transport realizate din hârtie,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu cutii din carton, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu cutii din carton pentru
cadouri, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu cutii din hârtie pentru cadouri, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu cutii
din hârtie sau carton, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu cutii pentru cadouri,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu cutii pliabile din carton pentru ambalare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu cutii pliabile din hârtie, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu distribuitoare de
sfori folosite la împachetare, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu etichete din hârtie
pentru cadouri, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu foi de hârtie pentru ambalat,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
foi de plastic pentru ambalat, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu folie adezivă din
plastic pentru împachetat, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu folie adezivă din
plastic pentru ambalat, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu folie de împachetat
cadouri, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu folie din plastic pentru ambalat,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu folii de plastic pentru împachetat și ambalat,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu folii din acetat de celuloză pentru ambalat,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
hârtie de căptușire pentru împachetare, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu hârtie
de împachetat cadouri, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu hârtie de împachetat
decorativă, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu hârtie maro pentru împachetare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
hârtie metalizată de împachetat cadouri, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu material
plastic pentru ambalat, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu materiale de ambalat
din carton, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu materiale de ambalat din hârtie
reciclată, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu materiale pentru ambalat, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu materiale
pentru ambalat din hârtie, tipărite, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu panglici
de hârtie pentru ambalat cadouri, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu pungi de
hârtie pentru cadouri, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu recipiente din carton,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
recipiente din carton pentru ambalat, servicii de
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vânzare cu amănuntul în legătură cu recipiente
din hârtie pentru ambalare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu folii din vâscoză pentru
ambalare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu ferigi, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu coronițe din ierburi
uscate de uz decorativ, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu plante aromatice
uscate de uz decorativ, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu plante uscate, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu coroane
de flori proaspăt tăiate, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu ferigă proaspătă
(gosari), servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu ghirlande de flori naturale, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu ierburi
(plante), servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu plante agățătoare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu plante cu
flori, servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu plante de apartament, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu plante naturale, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu plante
în ghiveci, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu plante proaspete, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu plante uscate pentru
decorare, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu plante și flori naturale, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu trandafiri
(plante), servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu aranjamente din flori proaspete,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu aranjamente din flori uscate în scopuri
decorative, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu aranjamente florale uscate, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu buchete
de flori uscate, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu buchete din flori naturale, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu buchete
din flori uscate, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu coroane de flori funerare, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu corsaje
din flori proaspete, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu coronițe din flori uscate,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu decorații florale (uscate), servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu decorațiuni florale
(proaspete), servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu decorațiuni florale (naturale), servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu flori
conservate, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu flori conservate pentru decorare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu flori tăiate, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu flori uscate, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu flori uscate pentru
decorare, servicii de vânzare cu amănuntul în

legătură cu ghirlande din flori naturale, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu trandafiri,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu trandafiri chinezești, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu trandafiri vii, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu aplicații
din hârtie, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu benzi de hârtie, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu decorațiuni din hârtie
pentru petreceri, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu florare, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu funde din hârtie, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu funde din hârtie
pentru ambalat cadouri, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu hârtie creponată, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu hârtie
fluorescentă, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu panglici din hârtie creponată, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu pasteluri,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
învelitori din hârtie pentru ghivecele de flori,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
hârtie de ambalaj, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu ambalaj de cadouri, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu ambalaj
de carton, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu ambalaje din plastic pentru cadouri,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
ambalaje pentru cadouri, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu carton de ambalat,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
cutii confecționare din carton ondulat, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu cutii de
carton din fibră, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu cutii de hârtie pentru livrarea
bunurilor, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu cutii de transport realizate din hârtie,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
cutii din carton, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu cutii din carton pentru cadouri,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
cutii din hârtie pentru cadouri, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu cutii din hârtie sau
carton, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu cutii pentru cadouri, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu cutii pliabile din
carton pentru ambalare, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu cutii pliabile din hârtie,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
distribuitoare de sfori folosite la împachetare,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
etichete din hârtie pentru cadouri, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu foi de hârtie
pentru ambalat, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu foi de plastic pentru ambalat,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu folie
adezivă din plastic pentru împachetat, servicii de
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vânzare cu ridicata în legătură cu folie adezivă
din plastic pentru ambalat, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu folie de împachetat
cadouri, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu folie din plastic pentru ambalat,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
folii de plastic pentru împachetat și ambalat,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
folii din acetat de celuloză pentru ambalat,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
hârtie de căptușire pentru împachetare, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu hârtie
de împachetat cadouri, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu hârtie de împachetat
decorativă, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu hârtie maro pentru împachetare,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
hârtie metalizată de împachetat cadouri, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu material
plastic pentru ambalat, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu materiale de ambalat din
carton, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu materiale de ambalat din hârtie reciclată,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
materiale pentru ambalat, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu materiale pentru
ambalat din hârtie, tipărite, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu panglici de hârtie pentru
ambalat cadouri, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu pungi de hârtie pentru cadouri,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
recipiente din carton, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu recipiente din carton
pentru ambalat, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu recipiente din hârtie pentru ambalare,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
folii din vâscoză pentru ambalare, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu ferigi, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu coronițe din
ierburi uscate de uz decorativ, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu plante aromatice
uscate de uz decorativ, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu plante uscate, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu coroane
de flori proaspăt tăiate, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu ferigă proaspătă (gosari),
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
ghirlande de flori naturale, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu ierburi (plante), servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu plante
agățătoare, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu plante cu flori, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu plante de apartament,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
plante naturale, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu plante în ghiveci, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu plante proaspete,

servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu plante uscate pentru decorare, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu plante și
flori naturale, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu trandafiri (plante), servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu aranjamente
din flori proaspete, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu aranjamente din flori uscate în
scopuri decorative, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu aranjamente florale uscate, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu buchete
de flori uscate, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu buchete din flori naturale, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu buchete
din flori uscate, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu coroane de flori funerare, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu corsaje din
flori proaspete, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu coronițe din flori uscate, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu decorații
florale (uscate), servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu decorațiuni florale (proaspete),
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
decorațiuni florale (naturale), servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu flori conservate,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
flori conservate pentru decorare, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu flori tăiate,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
flori uscate, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu flori uscate pentru decorare, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu ghirlande
din flori naturale, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu trandafiri, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu trandafiri chinezești,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
trandafiri vii, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu aplicații din hârtie,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu benzi de hârtie, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu decorațiuni
din hârtie pentru petreceri, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu florare,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu funde din hârtie, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu funde
din hârtie pentru ambalat cadouri, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu hârtie creponată, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu hârtie
fluorescentă, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu panglici din hârtie
creponată, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu pasteluri, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu învelitori din hârtie pentru ghivecele de flori,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
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în legătură cu hârtie de ambalaj, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu ambalaj de cadouri, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu ambalaj
de carton, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu ambalaje din plastic pentru
cadouri, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu ambalaje pentru cadouri,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu carton de ambalat, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură cu
cutii confecționare din carton ondulat, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu cutii de carton din fibră, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu cutii
de hârtie pentru livrarea bunurilor, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură cu
cutii de transport realizate din hârtie, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură cu
cutii din carton, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu cutii din carton pentru
cadouri, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu cutii din hârtie pentru
cadouri, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu cutii din hârtie sau
carton, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu cutii pentru cadouri,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu cutii pliabile din carton pentru
ambalare, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu cutii pliabile din
hârtie, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu distribuitoare de sfori
folosite la împachetare, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu etichete
din hârtie pentru cadouri, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu foi
de hârtie pentru ambalat, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu foi
de plastic pentru ambalat, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu folie
adezivă din plastic pentru împachetat, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu folie adezivă din plastic pentru ambalat,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu folie de împachetat cadouri, servicii
de vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu folie din plastic pentru ambalat, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu folii de plastic pentru împachetat și ambalat,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu folii din acetat de celuloză pentru
ambalat, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu hârtie de căptușire pentru
împachetare, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu hârtie de împachetat
cadouri, servicii de vânzare cu amănuntul prin

catalog în legătură cu hârtie de împachetat
decorativă, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu hârtie maro pentru
împachetare, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu hârtie metalizată
de împachetat cadouri, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu material
plastic pentru ambalat, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu materiale
de ambalat din carton, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu materiale
de ambalat din hârtie reciclată, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură cu
materiale pentru ambalat, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu materiale
pentru ambalat din hârtie, tipărite, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu panglici de hârtie pentru ambalat cadouri,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu pungi de hârtie pentru cadouri,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu recipiente din carton, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură cu
recipiente din carton pentru ambalat, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură cu
recipiente din hârtie pentru ambalare, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu folii din vâscoză pentru ambalare, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu ferigi, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu coronițe din ierburi uscate
de uz decorativ, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu plante aromatice
uscate de uz decorativ, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu plante
uscate, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu coroane de flori proaspăt
tăiate, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu ferigă proaspătă (gosari),
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu ghirlande de flori naturale, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură cu
ierburi (plante), servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu plante agățătoare,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu plante cu flori, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu plante
de apartament, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu plante naturale,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu plante în ghiveci, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu plante
proaspete, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu plante uscate pentru
decorare, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu plante și flori naturale,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
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în legătură cu trandafiri (plante), servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu aranjamente din flori proaspete, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu aranjamente din flori uscate în scopuri
decorative, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu aranjamente florale
uscate, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu buchete de flori uscate,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu buchete din flori naturale, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură cu
buchete din flori uscate, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu coroane de
flori funerare, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu corsaje din flori
proaspete, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu coronițe din flori uscate,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu decorații florale (uscate), servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu decorațiuni florale (proaspete), servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură cu
decorațiuni florale (naturale), servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu flori
conservate, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu flori conservate pentru
decorare, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu flori tăiate, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu flori uscate, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu flori uscate pentru
decorare, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu ghirlande din flori
naturale, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu trandafiri, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu trandafiri chinezești, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu trandafiri
vii, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu aplicații din hârtie, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
benzi de hârtie, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu decorațiuni din hârtie pentru
petreceri, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu florare, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu funde din
hârtie, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu funde din hârtie pentru ambalat
cadouri, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu hârtie creponată, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu hârtie fluorescentă, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu panglici
din hârtie creponată, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu pasteluri, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu

învelitori din hârtie pentru ghivecele de flori,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu hârtie de ambalaj, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu ambalaj
de cadouri, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu ambalaj de carton, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu ambalaje din plastic pentru cadouri, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
ambalaje pentru cadouri, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu carton de
ambalat, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu cutii confecționare din carton
ondulat, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu cutii de carton din fibră, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
cutii de hârtie pentru livrarea bunurilor, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
cutii de transport realizate din hârtie, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu cutii
de carton pentru cadouri, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu cutii din
hârtie pentru cadouri, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu cutii din hârtie
sau carton, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu cutii pentru cadouri, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu cutii pliabile din carton pentru ambalare,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu cutii pliabile din hârtie, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
distribuitoare de sfori folosite la împachetare,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu etichete din hârtie pentru cadouri,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu foi de hârtie pentru ambalat, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu foi de plastic pentru ambalat, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu folie
adezivă din plastic pentru împachetat, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
folie adezivă din plastic pentru ambalat, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
folie de împachetat cadouri, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu folie din
plastic pentru ambalat, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu folii de plastic
pentru împachetat și ambalat, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu folii din
acetat de celuloză pentru ambalat, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
hârtie de căptușire pentru împachetare, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
hârtie de împachetat cadouri, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu hârtie de
împachetat decorativă, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu hârtie maro
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pentru împachetare, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu hârtie metalizată
de împachetat cadouri, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu material plastic
pentru ambalat, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu materiale de ambalat din
carton, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu materiale de ambalat din hârtie
reciclată, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu materiale pentru ambalat, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu materiale pentru ambalat din hârtie, tipărite,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu panglici de hârtie pentru ambalat
cadouri, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu pungi de hârtie pentru cadouri,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu recipiente din carton, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
recipiente din carton pentru ambalat, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
recipiente din hârtie pentru ambalare, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu folii din vâscoză pentru ambalare, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
ferigi, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu coronițe din ierburi uscate de
uz decorativ, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu plante aromatice uscate de
uz decorativ, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu plante uscate, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu coroane de flori proaspăt tăiate, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
ferigă proaspătă (gosari), servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu ghirlande de flori
naturale, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu ierburi (plante), servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu plante
agățătoare, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu plante cu flori, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
plante de apartament, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu plante naturale,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu plante în ghiveci, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu plante
proaspete, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu plante uscate pentru
decorare, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu plante și flori naturale,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu trandafiri (plante), servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu aranjamente
din flori proaspete, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu aranjamente
din flori uscate în scopuri decorative, servicii

de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
aranjamente florale uscate, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu buchete de
flori uscate, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu buchete din flori naturale,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu buchete din flori uscate, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
coroane de flori funerare, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu corsaje din
flori proaspete, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu coronițe din flori uscate,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu decorații florale (uscate), servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu decorațiuni florale (proaspete), servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
decorațiuni florale (naturale), servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu flori
conservate, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu flori conservate pentru
decorare, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu flori tăiate, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
flori uscate, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu flori uscate pentru decorare,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu ghirlande din flori naturale, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu trandafiri, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu trandafiri chinezești, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
trandafiri vii, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu lumanari.
44. Servicii de agricultură, acvacultura,
horticultură şi silvicultură, servicii oferite de
florării, servicii de agricultură, horticultură și
silvicultură, servicii referitoare la grădinărit,
respectiv: servicii de îngrijire a plantelor, design
peisagistic, grădinărit peisagistic, îngrijirea
gazonului, servicii referitoare la arta florală,
respectiv: servicii de aranjamente florale,
confecționarea de coroane, aranjamente florale,
servicii de grădinărit, horticultură, cultivarea
plantelor, proiectare peisagistică, îngrijirea
gazonului, aranjamentul florilor, închiriere de
flori, îngrijirea grădinii sau a straturilor de flori,
design de grădină și peisagistic.

───────
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(210) M 2022 01136
(151) 15/02/2022
(732) SPONGENASIUM SRL, STR.

IORGU CONSTANTINESCU, NR.
14JUD. TELEORMAN, MUNICIPIUL
ROŞIORI DE VEDE, TELEORMAN,
ROMANIA

(540)

ludy

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 04.05.21; 09.03.13;
26.07.01; 29.01.13

clase:
20. Paturi-canapea, canapele, canapele (care
sunt extensibile), canapele de două locuri,
canapele extensibile, canapele rabatabile, fotolii,
fotolii rabatabile, fotolii umplute cu polistiren
(fotolii pară, fotolii puf), perne pentru fotolii, fotolii
de tip beanbag, perne, perne umplute, perne
mari, perne decorative.

───────

(210) M 2022 01137
(151) 15/02/2022
(732) PET FACTORY S.R.L., ȘOS.

GIURGIULUI NR. 118, BL. 12,
SC. 5, ET. 4, AP. 130, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

MIAU MIAU
(531) Clasificare Viena:

29.01.01; 29.01.04; 27.05.01; 27.05.07;
27.05.17; 03.06.03

clase:
18. Piele şi imitaţii de piele, piei de animale
şi piei brute, bagaje şi genţi de transport,
umbrele de ploaie şi de soare, bastoane, bice,
harnaşament şi articole de şelărie, zgărzi, lese şi
îmbrăcăminte pentru animale.
20. Mobilier, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nemetalice, pentru depozitare sau
transport, os, corn, os de balenă sau sidef
neprelucrate sau semiprelucrate, scoici, spumă
de mare, chihlimbar.
21. Ustensile şi recipiente de uz casnic sau de
bucătărie, vase de gătit şi articole pentru masă,
cu excepţia furculiţelor, cuţitelor şi lingurilor,
piepteni şi bureţi, perii, cu excepţia pensulelor,
materiale pentru perii, articole de curăţare, sticlă
neprelucrată sau semiprelucrată, cu excepţia
sticlei pentru construcţii, sticlărie, porţelan şi lut.
28. Jocuri, jucării şi obiecte de divertisment,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică şi de sport, decoraţiuni pentru pomul
de Crăciun.
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
şi forestiere brute şi neprocesate, grăunţe şi
seminţe brute şi neprocesate, fructe şi legume
proaspete, ierburi proaspete, plante şi flori
naturale, bulbi, puieţi şi seminţe pentru plantare,
animale vii, hrană şi băuturi pentru animale, malţ.

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

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

───────
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(210) M 2022 01138
(151) 15/02/2022
(732) OCTOPUS NETWORK S.R.L.,

STRADA CĂPITAN ION
ANDREESCU NR. 6, JUD.
DÂMBOVIȚA, TÂRGOVIȘTE,
130041, DAMBOVIȚA, ROMANIA

(540)

Mapajoy

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 02.07.12; 02.07.23

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

8. Aparate de epilat, electrice și neelctrice.
9. Camere video de supraveghere, ceasuri
inteligente, monitoare video, ochelari inteligenți.
20. Bariere de protecție pentru pat, scaune de
masă pentru bebeluși, leagăne electrice pentru
bebeluși.
21. Irigatoare bucale.
35. Promovarea vânzărilor pentru terți, servicii
de comerț de mărfuri pentru terți.

───────

(210) M 2022 01139
(151) 15/02/2022
(732) RIVIERA REZIDENCE S.R.L., STR.

MIHAI EMINESCU NR. 1-4, JUD.
BISTRIȚA NASAUD, BISTRIȚA,
420076, BISTRIȚA NĂSĂUD,
ROMANIA

(540)

METROPOLIS

(531) Clasificare Viena:
29.01.02; 29.01.08; 27.05.01; 27.05.03;
27.05.17; 26.15.01; 26.11.03; 26.11.06;
26.11.07

clase:
9. Software pentru administrare de cazinouri.
35. Publicitate.
36. Asigurări, afaceri financiare, monetare,
imobiliare.
37. Construcţii, reparaţii, servicii de instalaţii.
41. Instruire, divertisment, activităţi sportive şi
culturale, servicii oferite de cazinouri, servicii
specifice cazinourilor, furnizare de instalații
pentru cazinouri și pentru jocuri.

───────

(591) Culori revendicate: auriu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2022 01140
(151) 15/02/2022
(732) DIGITAL MIND AUDIT SRL, STR.

POPA PETRE NR.5 CORP A,
BIROUL 402, ETAJ 4, SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA

(740) ROMINVENT S.A. , STR. ERMIL
PANGRATTI NR. 35, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 011882, ROMANIA

(540)

DIGITALMIND

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.17; 01.15.11

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

9. Programe de calculator/software, înregistrate
sau descărcabile.
42. Servicii de dezvoltare software.

───────

(210) M 2022 01141
(151) 15/02/2022
(732) ALI JARRAH, ȘOS. COLENTINA

NR. 40, BL. 71, SC. 4, ET. 8, AP.
175, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

JRH

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.11; 27.05.17; 26.04.02;
26.04.06; 26.04.07; 26.04.18

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

7. Mașini, mașini-unelte, unelte acționate
electric, motoare, cu excepția celor pentru
vehiculele terestre, cuplaje și componente de
transmisie, cu excepția celor pentru vehiculele
terestre, unelte agricole,altele decât uneltele
acționate manual, distribuitoare automate,
aparate electrice de curățare și lustruire,
de exemplu, mașini de lustruit electrice
pentru încălțăminte, mașini și aparate electrice
pentru șamponarea covoarelor și aspiratoarelor,
imprimante 3D, roboți industriali, anumite
vehicule speciale care nu sunt destinate
transportului, respectiv: mașini de măturat.
8. Unelte și ustensile de mână, acționate
manual, tacâmuri, arme de mână, cu excepția
armelor de foc, aparate de ras, unelte agricole,
de grădinărit și de amenajare a teritoriului
acționate manual, unelte acționate manual
pentru dulgheri, artiști și alți artizani, de
exemplu, ciocane, dălți și cuțite de strung,
mânere pentru uneltele de mână acționate
manual precum cuțitele și coasele, ustensile de
mână electrice și neelectrice pentru îngrijirea
personală și artă corporală, de exemplu,aparate
de ras, ustensile pentru ondularea părului,
tatuat și pentru manichiură și pedichiură, pompe
acționate manual, tacâmuri de masă precum
cuțite, furculițe și linguri.

(591) Culori revendicate: magenta (HEX
#D01778), violet (HEX #7A2B85)
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11. Aparate și instalații de iluminat, de încălzire,
de răcire, de producere a aburului, de gătit,
de uscare de ventilare, de distribuire a apei și
de uz sanitar, aparate și instalații de control
al mediului, în particular, pentru iluminat, gătit,
răcire și igienizare, aparate și instalații de aer
condiționat, cuptoare, altele decât cele utilizate
în laborator, cuptoare cu microunde, cuptoare
pentru brutărie, sobe ca aparate de încălzire,
colectoare termice solare, canale de fum pentru
coșuri, suflante pentru coșurile de fum, cămine,
șeminee casnice, sterilizatoare, incineratoare,
aparate și instalații de iluminat, respectiv: tuburi
luminoase pentru iluminat, reflectoare, numere
luminoase pentru case, reflectoare de vehicule,
lumini pentru vehicule, lămpi, respectiv: lămpi
electrice, lămpi cu gaz, lămpi de laborator,
lămpi cu ulei, lămpi stradale, lămpi de siguranță,
aparate pentru bronzat ca paturi solare, instalații
pentru baie, fitinguri pentru baie, instalații
sanitare pentru baie, toalete, pisoare, fântâni,
pernuțe, perne și pături încălzite electric, nu
cele pentru scopuri medicale, sticle cu apă
caldă, articole de îmbrăcăminte încălzite electric,
aparate electrice pentru fabricarea iaurtului,
mașini de copt pâine, mașini de cafea, mașini.

17. Materiale izolante electrice, termice și
acustice și materiale plastice pentru utilizare
în fabricare sub formă de foi, plăci și tije,
precum și anumite produse din cauciuc, benzi
adezive, altele decât pentru papetărie și de
uz medical sau casnic, folii de plastic, altele
decât pentru împachetat și ambalat, de exemplu,
folii de protecție anti-orbire pentru geamuri,

fire elastice și fire din cauciuc sau plastic,
care nu sunt utilizate la produsele textile,
anumite produse realizate din materialele din
această clasă care nu sunt altfel clasificate după
scopul sau destinația lor, respectiv: suporturi din
spumă pentru aranjamentele florale, materiale
de căptușire și materiale de umplere din
cauciuc sau mase plastice, dopuri de cauciuc,
amortizoare de șocuri din cauciuc, pungi de
cauciuc sau plicuri pentru ambalat.
20. Mobilier, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nemetalice, pentru depozitare sau
transport, mobilier metalic, mobilier pentru
camping, suporturi pentru arme, standuri pentru
ziare, jaluzele și obloane interioare, articole
pentru pat, respectiv: saltele, somiere, perne,
oglinzi, mobilier și oglinzi de toaletă, plăcuțe
de înmatriculare, nemetalice, articole mici din
elemente nemetalice, respectiv: bolțuri, șuruburi,
dibluri, rotile pentru mobilă, coliere pentru fixarea
țevilor, cutii de scrisori, nemetalice sau din
zidărie.
21. Ustensile și recipiente de uz casnic sau de
bucătărie, vase de gătit și articole pentru masă,
cu excepția furculițelor, cuțit elor și lingurilor,
piepteni și bureți, perii, cu excepția pensulelor,
materiale pentru perii, articole de curățare, sticlă
neprelu erată sau semiprelucrată, cu excepția
sticlei pentru construcții, sticlărie, porțelan și lut,
ustensile de uz casnic și de bucătărie, respectiv:
pliciuri pentru insectele zburătoare, rufe, linguri
de amestec are, linguri de gătit și tirbușoane,
precum și ustensile de servire, respectiv: clești
de zahăr, clești de gheată, palete pentru plăcinte
și polonice pentru servire, recipiente de uz
casnic, de bucătărie și de gătit, respectiv: vase,
sticle, pușculițe în formă de purcel, găleți,
agitatoare de cocktailuri, vase de gătit și tigăi,
și fierbătoare neelectrice (pentru aragaz) și
oale de gătit sub presiune, aparate mici de
bucătărie acționate manual pentru mărunțire,
măcinare, presare sau zdrobire, respectiv: prese
pentru usturoi, spărgătoare de nuci, pisăloage și
mojare, suporturi pentru veselă și pentru carafe,
ustentile cosmetice și de toaletă, respectiv:
piepteni și periuțe de dinți electrice și neeletrice,
ață dentară, separatoare din spumă pentru
degete utilizate la pedichiură, bureți pentru
pudră, genți de cosmetice dotate, articole
de grădinărit, respectiv: mănuși de grădinărit,
jardiniere, stropitori și duze pentru furtunuri de
stropit, acvarii interioare, terarii și vivarii.
22. Frânghii și sfori, plase, corturi și prelate,
copertine din materiale textile sau sintetice,
vele, saci pentru transportul si depozitarea
materialelor în vrac, materiale de căptușire,
amortizare și de umplutură, cu excepția

15. Instrumente muzicale, pupitre pentru note
și pupitre pentru instrumente muzicale, baghete
pentru dirijori, instrumente muzicale, părți și
accesorii ale acestora, instrumente muzicale
mecanice și accesoriile acestora, respectiv:
flașnete, piane mecanice, regulatoare de
intensitate pentru pianele mecanice, tobe
robotice, cutii muzicale, instrumente muzicale
electrice și electronice, corzi, ancii, cheițe (de
acordare) și pedale pentru instrumente muzicale,
diapazoane, ciocănele de acordare.
16. Hârtie și carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie și
de birou, cu excepția mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
și materiale pentru artiști, pensule, materiale
didactice și educative, folii de plastic pentru
documente, folii și pungi pentru ambalat și
împachetat, caractere tipografice, forme de
tipar, în principal hârtie, carton și anumite
articole fabricate din aceste materiale, precum și
rechizite de birou.
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hârtiei, cartonului, cauciucului sau a materialelor
plastice, materiale textile fibroase brute și
înlocuitori ai acestora, frânghii, materiale de
căptușite, amortizare și de umplutură și materiale
textile fibroase brute, coarde și sfori din
fibre textile naturale sau artificiale, hârtie sau
materiale plastice, plase pentru pescuit, hamace,
scări din frânghie, prelate pentru vehicule,
neformate, saci și plase care nu sunt altfel
clasificate după scopul sau destinația lor,
respectiv: saci din plasă pentru spălarea rufelor,
saci pentru cadavre, saci poștali, pungi de
ambalat din material textil.
24. Textile și înlocuitori pentru textile, lenjerie de
uz casnic, perdele din material textil sau plastic,
pânze și huse din pânză pentru uz casnic,
lenjerie de uz casnic, respectiv: cearșafuri,
dosuri de perne, prosoape din material textil,
lenjerie de pat din hârtie, saci de dormit, huse
pentru sacii de dormit, plase de țânțari.
27. Covoare, carpete, preșuri (covorașe) și
protecții pentru pardoseli, linoleumuri și
alte materiale pentru acoperirea pardoselilor
existente, carpete agățate pe pereți (nu din
materiale textile), produse destinate să acopere
pardoselile și pereții construiți anterior, tapete,
covoare pentru automobile, saltele ca învelitori
de pardoseli, respectiv: covorașe de baie,
covorașe de intrare, saltele pentru gimnastică,
saltele pentru yoga.
28. Jocuri, jucării și obiecte de divertisment,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și de sport, decorațiuni pentru pomul
de Crăciun.
35. Strângerea la un loc, în folosul terților, a
bunurilor din clasele 7, 8, 11, 15, 16, 17, 20, 21,
22, 24, 27, 28 cu excepția transportului acestora,
permițând clienților să vadă și să cumpere în
mod convenabil aceste bunuri, astfel de servicii
pot fi furnizate prin intermediul magazinelor
de vânzare cu amănuntul, al punctelor de
vânzare cu ridicata, al cataloagelor cu comandă
prin poștă sau prin mijloace electronice, prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de tip teleshopping, servicii publicitare, de
marketing și promoționale, respectiv: distribuirea
de mostre, dezvoltarea de concepte publicitare,
scrierea și publicarea de texte publicitare, servicii
de import si comercializare pt clasele 7, 8, 11, 15,
16, 17, 20, 21, 22, 24, 27, 28.
36. Servicii de agenție imobiliară, management
imobiliar, închirierea apartamentelor, colectarea
chiriilor.
37. Servicii de construcții, servicii de instalații
și reparații, construcția și demolarea de clădiri,
drumuri, poduri, baraje sau linii de transport,

precum și servicii în domeniul construcțiilor,
respectiv: vopsirea interioarelor și exterioarelor,
tencuială, lucrări de instalații sanitare, lucrări
de instalații termice, instalarea echipamentelor,
lucrări privind acoperișurile, închirierea de
unelte, mașinării sau echipamente, respectiv:
închirierea de buldozere, închirierea de
macarale, servicii de reparații, respectiv:
cele din domeniul electricității, hardware
pentru computere, mobilierului, instrumentelor,
uneltelor, servicii de restaurare, respectiv:
restaurarea clădirilor, restaurarea mobilierului
si restaurarea operelor de artă, curățarea de
obiecte diverse, respectiv: geamuri, vehicule,
țesăturilor, precum și spălarea și călcarea
țesăturilor.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii, servicii de
transport al persoanelor sau bunurilor (pe calea
ferată, pe șosea, pe apă, prin aer) și servicii
legate în mod necesar de un astfel de transport,
precum și depozitarea bunurilor în orice fel
de depozite sau alte tipuri de clădire pentru
păstrarea sau protejarea acestora.

───────

(210) M 2022 01142
(151) 15/02/2022
(732) SPOTUS COMMUNITY APP

SRL, STR. GHEORGHE TITECA
NR. 212-214 ETHOS HOUSE,
ETAJ 6, BIROU 13, SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

SpotUs

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.04

clase:
9. Programe de calculator (software
descărcabil), aplicaţii software pentru calculator,
descărcabile, platforme software de calculator,

(591) Culori revendicate: albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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înregistrate sau descărcabile, contoare de
parcare.
39. Parcarea de maşini, închirierea locurilor de
parcare.
42. Proiectare de software pentru calculatoare,
închirierea de software pentru calculatoare,
mentenanţa software-ului pentru calculatoare,
software ca serviciu (saas).

───────

(210) M 2022 01145
(151) 15/02/2022
(732) SAF DINAMIC KINETIC SRL,

BDUL. NICOLAE GRIGORESCU
NR. 36, BL. M 32A, ET. 4, APT.
73, SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA

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

(540)

CASA FELICIA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
servicii de alimentaţie publică, cazare temporară,
servicii de hoteluri, hosteluri, pensiuni, cazare
turistică și de vacanță, rezervarea de camere
de hotel sau de alte cazări temporare de către
agenţiile de voiaj sau de brokeri, servicii de
unităţi de cazare (hoteluri, pensiuni), servicii de
restaurant, servicii de restaurant cu autoservire,
servicii de bufet pentru gustări (snack-bar),
servicii de bar, servicii de cafenea, servicii de
bufet, servicii de cantină, servicii de catering care
constau în furnizarea de produse alimentare şi
băuturi, furnizarea de facilităţi pentru camping,
servicii de tabere de vacanţă (cazare), servicii
hoteliere, servicii de motel.

───────

(210) M 2022 01147
(151) 15/02/2022
(732) ASOCIATA CENTRUL STEP BY

STEP PENTRU EDUCATIE SI
DEZVOLTARE PROFESIONALA,
STR. PANTELOR, NR. 70,
SECTOR 2, BUCURESTI, 023976,
ROMANIA

(540)

PrimoHub
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────

(210) M 2022 01148
(151) 15/02/2022
(732) ASOCIATA CENTRUL STEP BY

STEP PENTRU EDUCATIE SI
DEZVOLTARE PROFESIONALA,
STR. PANTELOR, NR.70, SECTOR
2, BUCURESTI, 023976, ROMANIA

(540)

PRIMOHUB
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────
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(210) M 2022 01149
(151) 15/02/2022
(732) BERE CZELL SRL, STR. NICOLAE

BĂLCESCU, NR.12, AP.1,
JUDETUL BRASOV, BRASOV,
BRAȘOV, ROMANIA

(740) BRAND LEADER SRL, STR.
CONSTANTIN LACEA, NR.12-14,
JUDETUL BRASOV, BRASOV,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

Bere Czell CLARĂ Descoperă
gustul pierdut 1893

CRAFT CU TRADIȚIE
DIN BRAȘOV TRD MRK

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 25.01.19; 29.01.13

clase:
32. Bere şi produse de bere, bere blondă,
bere brună, bere de grâu, bere din malţ, bere
fără alcool, bere neagră (cu malţ prăjit), bere
cu conţinut caloric scăzut, bere amestecată
cu băuturi nealcoolice (shandy), bere neagră
englezească (porter), bere îmbogăţită cu
minerale, beri aromatizate, beri artizanale,
băuturi nealcoolice cu aromă de bere, băuturi pe
bază de bere, coctailuri pe bază de bere.
35. Servicii de comerț in spatiu fizic si/ sau
online, cu amanuntul si/sau cu ridicata in
legatura cu bere si produse de bere, astfel de
servicii pot fi furnizate de magazine de vanzare

cu amănuntul, puncte de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzarea
de produse, al cataloagelor cu comandă prin
poştă sau prin mijloace electronice, de exemplu
prin intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de tip teleshopping, prezentarea produselor
în mediile de comunicare, în scopuri de
comercializare cu amănuntul, servicii de târguri
comerciale şi de expoziţii comerciale, organizare
de târguri comerciale, servicii de publicitate
pentru promovarea vânzării de bere şi produse
de bere, servicii de vânzare cu amanuntul de
bere şi produse de bere prin magazine de
desfacere cu amănuntul fără personal, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu bere şi
produse de bere, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu bere şi produse de bere.
40. Fabricarea berii, servicii de fabricare de
bere, servicii de pasteurizare pentru alimente și
băuturi, conservarea băuturilor.

───────

(210) M 2022 01150
(151) 15/02/2022
(732) POWERXRO TOOLS SRL,

COM. BELETI-NEGRESTI, NR.5,
JUDETUL ARGES, SAT BELETI,
ARGEȘ, ROMANIA

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

(540)

POWERX

(591) Culori revendicate: rosu, Alb, crem
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.17

clase:
35. Publicitate, servicii de comert pe platforme
online si prin magazine proprii cu următoarele
produse: accesorii casa, gradina si bricolaj,
unelte de gradinarit, motosape, motocultoare,
pompe apa, atomizoare, fierastraie cu lant,
masini de tuns iarba, suflante, mori electrice,
scule electrice si unelte, utilaje si materiale de
constructii, mobilier gradina, masini de tocat
manuale, produse de ingrijire personala cum ar fi
aparate de tuns, pulsoximetre, aparate de masaj.

───────

(210) M 2022 01151
(151) 15/02/2022
(732) POWERXRO TOOLS SRL, SAT

BELETI, NR.5, JUDEȚ ARGEȘ,
COMUNA BELETI NEGRESTI,
ARGEȘ, ROMANIA

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

(540)

Powerx.ro
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, servicii de comert pe platforme
online si prin magazine proprii cu produse
de genul: accesorii casa, gradina si bricolaj,
unelte de gradinarit, motosape, motocultoare,
pompe apa, atomizoare, fierastraie cu lant,
masini de tuns iarba, suflante, mori electrice,
scule electrice si unelte, utilaje si materiale de
constructii, mobilier gradina, masini de tocat
manuale, produse de ingrijire personala cum ar fi
aparate de tuns, pulsoximetre, aparate de masaj.

───────

(210) M 2022 01152
(151) 15/02/2022
(732) POIANA CAILOR SRL, CALEA

GIULEŞTI, NR. 333, CLĂDIREA
C14, DEMISOL, CAMERA
13, SECTOR 6, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

La Hambar by
Singureni Manor

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

43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară, servicii de hoteluri, hosteluri,
pensiuni, cazare turistică și de vacanță,
rezervarea de camere de hotel sau de alte
cazări temporare de către agenţiile de voiaj
sau de brokeri, servicii de unităţi de cazare
(hoteluri, pensiuni), servicii de restaurant, servicii
de restaurant cu autoservire, servicii de bufet
pentru gustări (snack-bar), servicii de bar, servicii
de cafenea, servicii de bufet, servicii de cantină,
servicii de catering care constau în furnizarea
de produse alimentare şi băuturi, furnizarea de
facilităţi pentru camping, servicii de tabere de
vacanţă (cazare), servicii hoteliere, servicii de
motel.

───────

(591) Culori revendicate: negru, rosu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2022 01153
(151) 21/02/2022
(732) ELECTRO GEFIR SRL, STR.

DRUMUL TABEREI, NR. 54,
SECTOR 6, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) NOMENIUS SRL, STR. ALEKSANDR
SERGHEEVICI PUSKIN, NR. 8,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Electrogefir

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 01.15.03; 13.01.17;
29.01.01; 29.01.02; 29.01.04

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

9. Aparate pentru cercetare științifică și de
laborator, aparate și simulatoare educaționale,
aparate, instrumente și cabluri pentru
electricitate, dispozitive de măsurare, detectare,
monitorizare și control, dispozitive electrice
științifice și de laborator pentru tratament,
dispozitive optice, amplificatori și dispozitive de
corecție, dispozitive pentru navigare, ghidare,
urmărire, direcționare și creare hărți, dispozitive
pentru siguranță, securitate, protecție și de
semnalizare, echipament pentru scufundări,
magneti, materiale înregistrate, dispozitive
pentru tehnologia informației, audio-vizuale,
multimedia și fotografice, componente electrice
și electronice, tablouri de control electrice,
tablouri electrice de distribuție, tablouri de
operare și comandă (electrice), dispozitive de
control și regulatoare, sistem de automatizare
pentru clădiri (bms), aparate interfon, baze
de date computerizate, aplicații software
descarcabile, echipament și accesorii pentru
procesarea datelor (electrice și mecanice),
calculatoare și hardware de calculator,
componente de calculator periferice fără fir,
rețele de calculatoare și echipament pentru
comunicarea datelor, alarme și echipamente
de avertizare, aparate și instrumente pentru

acumularea și stocarea curentului electric,
aparate fotovoltaice pentru generare de
electricitate, aparate și instrumente pentru
comanda curentului electric, cabluri și
fire, circuite electrice și circuite imprimate,
antene, dispozitive audio-vizuale și fotografice,
componente și piese de calculator, instalații de
cabluri electrice.
37. Construcții și demolări de clădiri,
exterminări, dezinsecție și deratizare, închiriere
de utilaje, instalații și echipamente pentru
construcții, demolări, curățenie și întreținere,
servicii de excavare și extracție de zăcăminte
naturale, încărcare de baterii și dispozitive
de stocare de electricitate și închiriere de
echipamente aferente, extracție de resurse
naturale, instalare de echipamente pentru
automatizarea clădirilor, servicii consultative
privind instalarea de echipamente pentru
automatizarea clădirilor, reparare și întreținere
de instalații electronice, reparare sau întreținere
de mașini și aparate electronice, instalare
de echipamente și facilități pentru conferințe
electronice, instalare de încălzire centrală,
instalarea aparatelor de încălzire, reparare de
aparate de încălzire, întreținere și reparații de
instalații de încălzire, readaptare a instalațiilor
de încălzire din clădiri, servicii de instalații
electrice, lucrări de construcții subterane legate
de cablajele electrice, instalare, curatare,
reparare, renovare si intretinere, servicii de
cablare, instalare, întreținere și reparare hvac
(încălzire, ventilare și climatizarea aerului),
servicii consultative privind instalarea de
aparate de încălzire și de răcire, întreținere
și reparații de sisteme de împământare
electrică, renovarea instalației electrice, servicii
de electricieni, servicii de cablaj electric,
reparare de echipament electric, instalare de
împământări electrice, întreținerea de sisteme
electrice comerciale, instalare de generatoare
de electricitate, instalare de sisteme electrice
de iluminat și de sisteme de alimentare
electrică, amplasare de rețele de alimentare
cu electricitate, reparații sau întreținere de
generatoare de energie electrică, întreținere
și reparare de paratrăsnete, instalare de
paratrăsnete, instalare și reparații pentru
instalații de încălzire
40. Condiționarea și purificarea aerului și a
apei, duplicarea casetelor audio și video și a
benzilor, imprimare și developare fotografică
și cinematografică, producerea energiei,
tratamentul alimentelor și băuturilor, închiriere
de echipamente pentru tratarea și transformarea
materialelor, producerea de energie și fabricare
la comandă, asamblare de materiale la

(591) Culori revendicate: albastru, rosu,
portocaliu, alb, galben
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comandă pentru terți, construcție la comandă
de clădiri prefabricate, fabricare de elemente
de construcție din oțel la comandă, fabricare la
comandă de componente, dispozitive și circuite
de semiconductoare, fabricare la comandă
de dispozitive de comunicații pentru alte
persoane, fabricare la comandă de elemente
de construcție prefabricate, asamblare la
comandă de componente electronice pentru
dispozitive medicale, asamblare la comandă
de componente electronice pentru dispozitive
de comunicații, fabricarea la comandă
de componente termoplastice, furnizare de
informații privind tratarea materialelor, informații
privind tratarea materialelor, prelucrare oxizilor
de fier, pregătirea circuitelor electronice prin
depunere de soluții, pregătirea circuitelor
electronice prin modelarea energiei de
suprafață, prelucrare de piese pentru alte
persoane (servicii de prelucrare mecanică),
servicii de marcare cu laser, servicii de tratare
a metalelor, tratament electrochimic, tratarea și
prelucrarea materialelor plastice
42. Servicii it, servicii de proiectare, servicii
în domeniul științei și tehnologiei, testare,
autentificare și controlul calității, proiectare de
sisteme electronice, proiectarea la comandă
de transformatoare electromagnetice, servicii
de inginerie privind proiectarea de sisteme
electronice, dezvoltare de tehnologii de protecție
a rețelelor electronice, gestiunea tehnică a
aparatelor electrocasnice și a echipamentelor
informatice, proiectare de aparate și instrumente
mecanice, electromecanice și optoelectronice,
consultanță tehnică pentru proiectarea de
mașini pentru fabricarea de circuite electronice,
consultanță tehnică în legătură cu utilizarea
de materiale pentru pregătirea circuitelor
electronice, proiectare de instalații de încălzire,
proiectare și planificare tehnică de instalații
de încălzire, servicii de proiectare tehnică
de instalații pentru încălzire, consultanță în
domeniul automatizării birourilor și spațiilor de
lucru, proiectare de sisteme de construcții,
configurare de sisteme și rețele informatice,
proiectare de sisteme de comunicații,
programare de sisteme de control electronic,
servicii de inginerie privind sistemele de
alimentare cu energie, dezvoltare de ansambluri
electrice, servicii de inginerie, proiectare
si design, servicii de cercetare privind
automatizarea

───────

(210) M 2022 01154
(151) 15/02/2022
(732) MIHAELA MON, STR. DACIA,

NR.1, AP.1, JUDEȚ BRAȘOV,
BRASOV, 500470, BRAȘOV,
ROMANIA

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ PANTEA CEZAR
MARIUS, CALEA CALARASI. NR.142,
BUCURESTI, 030628, ROMANIA

(540)

PROTEL

(531) Clasificare Viena:
27.05.02; 27.05.04; 27.05.17; 26.01.16;
29.01.01; 29.01.08

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

9. Tastaturi pentru telefoane inteligente, afișaje
pentru telefoane inteligente, încărcătoare pentru
telefoane inteligente, huse pentru telefoane
inteligente, carcase pentru telefoane inteligente,
software pentru telefoane inteligente, blițuri
pentru telefoane inteligente, programe pentru
telefoane inteligente, căști pentru telefoane
inteligente, carcase impermeabile pentru
telefoane inteligente, obiective fotografice pentru
telefoane inteligente, joystickuri adaptate pentru
telefoane inteligente, camere video pentru
telefoane inteligente, suporturi adaptate pentru
telefoane mobile și telefoane inteligente, surse
de alimentare pentru telefoane inteligente,
huse din piele pentru telefoane inteligente,
aplicații software descărcabile pentru telefoane
inteligente, telefoane inteligente sub formă
de ochelari, căști fără fir pentru telefoane
inteligente, huse cu tastatură pentru telefoane
inteligente, căști cu microfon pentru telefoane
inteligente, amplificator imagine pentru ecranul
telefoanelor inteligente, suporturi de bord
adaptate pentru telefoane mobile și telefoane
inteligente, folii de protecție adaptate pentru
telefoane inteligente, inele luminoase pentru
selfie, pentru telefoane inteligente, programe

(591) Culori revendicate: roz (HEX#FF00E3),
negru
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pentru sisteme de operare pentru telefoane
inteligente, telefoane inteligente sub formă de
ceas de mână, suporturi de încărcare fără fir
pentru telefoane inteligente, folii de protecție
adaptate pentru lentilele telefoanelor inteligente,
protecții de ecran, din sticlă călită, pentru
telefoane inteligente, folii de protecție cu cristale
lichide pentru telefoane inteligente, telefoane
inteligente care se poartă în combinație cu
hainele, suporturi pentru selfie, utilizate ca
accesorii pentru telefoane inteligente, brățări de
ceas pentru comunicarea de date către telefoane
inteligente.

───────

(210) M 2022 01155
(151) 15/02/2022
(732) LAKE STREET RESIDENCE,

STR. OPALULUI, NR. 12, JUDEȚ
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

OPAL RESIDENCE
UNIVERSITATE

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 27.05.19; 29.01.04; 29.01.06;
29.01.08

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

36. Afaceri imobiliare.
───────

(210) M 2022 01156
(151) 16/02/2022
(732) GASPEL ONLINE SRL, STR.

NICOLAE IORGA, NR.1, JUDEȚ
SUCEAVA, VICOVU DE SUS,
SUCEAVA, ROMANIA

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

(540)

G GASPEL
(531) Clasificare Viena:

27.05.01; 27.05.13; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
25. Pantofi de dans pentru sala de dans, pantofi
pentru handbal, pantofi de sport, pantofi pentru
baschet, pantofi pentru ciclism, pantofi de stradă,
pantofi de alergat, pantofi pentru hochei, pantofi
de pânză, pantofi de bowling, pantofi de ocazie,
pantofi pentru rugbi, pantofi pentru dans, pantofi
fără șireturi, pantofi de fotbal, pantofi din piele,
pantofi pentru baseball, pantofi pentru yoga,
pantofi pentru step, pantofi pentru condus,
pantofi pentru bebeluși, pantofi cu platformă,
pantofi pentru infirmieri, pantofi cu toc înalt,
pantofi cu talpă joasă, pantofi cu tocuri mascate,
tălpi de pantofi pentru reparații, pantofi de volei
cu piciorul, pantofi de alergat cu crampoane,
pantofi comozi pentru activități în timpul liber,
ștaifuri pentru pantofi, căpute pentru pantofi, tălpi
pentru pantofi, branțuri (pentru pantofi și cizme),
limbi de pantofi și ghete, protecţii de tocuri
pentru pantofi, gaică de încălțat pentru pantofi
și ghete, dispozitive anti-derapante pentru cizme
si pantofi, accesorii metalice de protecție pentru
pantofi și cizme, branțuri pentru pantofi, altele
decât cele de uz ortopedic, clini pentru ciorapi de

(591) Culori revendicate: gri (HEX#556066),
(HEX#5DB0B4), negru
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pantofi (părți de articole de îmbrăcăminte), genți
adaptate special pentru cizme de vânătoare.
35. Servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu genți, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu genți, servicii de vânzare cu
amănuntul online referitoare la genți de mână,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu piele pentru pantofi, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu huse pentru pantofi,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu genți de voiaj pentru pantofi, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu serviete
(marochinărie), servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu portcarduri (marochinărie), servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu mape
pentru documente (marochinărie), servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu truse
de toaletă (marochinărie), servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu truse de voiaj
(marochinărie), servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu etichete adezive de piele pentru
genți, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu genti pentru articole de toaleta
vandute goale, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu genți tip sac, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu valijoare pentru
articole de îmbrăcăminte de noapte (genți pentru
sejururi scurte), servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu genți tricotate, altele decât cele
din metale prețioase, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu borsete și genți de
purtat la brâu, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu genți de voiaj din imitație de
piele, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu genți cu două despărțituri stil doctor
(gladstone), servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu genți sportive, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu genți scoțiene, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu genți
diplomat, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu genți boston, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu bagaje (genți), servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu genți
servietă, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu genți casual, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu mânere (genți), servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu genți
de lucru, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu genți de mână, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu genți pentru curieri,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu genți pentru școlari, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu genți de seară, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu genți
pentru cărți, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu genți pentru șa, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu genți din piele,

servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
genți de umăr, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu genți de călătorie, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu genți stil
bandulieră, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu genți de stradă, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu genți pentru haine,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
genți cu rotile, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu genți cu bandulieră, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu serviete și
genți diplomat, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu genți diplomat pentru documente,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu genți de mână (poșete), servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu genți de transport
universale, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu genți de cumpărături din piele,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
genți din imitatie de piele, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu genți și portofele
din piele, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu genți pentru cumpărături fabricate
din piele, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu genți de golf, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu genți de bowling,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu genți pentru mingi de lacrosse, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu genți
pentru crose de lacrosse, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu piele pentru pantofi,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu huse
pentru pantofi, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu genți de voiaj pentru pantofi, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu serviete
(marochinărie), servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu portcarduri (marochinărie), servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu documente
mape pentru (marochinărie), servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu truse de toaletă
(marochinărie), servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu truse de voiaj (marochinărie), servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu etichete
adezive de piele pentru genți, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu genti pentru articole
de toaleta vandute goale, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu genți tip sac, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu valijoare
pentru articole de îmbrăcăminte de noapte (genți
pentru sejururi scurte), servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu genți tricotate, altele decât
cele din metale prețioase, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu borsete și genți de
purtat la brâu, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu genți de voiaj din imitație de piele,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
genți cu două despărțituri stil doctor (gladstone),
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servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
genți sportive, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu genți scoțiene, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu genți diplomat, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu genți boston,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
bagaje (genți), servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu genți servietă, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu genți casual, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu mânere
(genți), servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu genți de lucru, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu genți de mână, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu genți pentru curieri,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu genți
pentru școlari, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu genți de seară, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu genți pentru cărți, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu genți pentru
șa, servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
genți din piele, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu genți de umăr, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu genți de călătorie, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu genți stil
bandulieră, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu genți de stradă, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu genți pentru haine,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
genți cu rotile, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu genți cu bandulieră, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu serviete și
genți diplomat, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu genți diplomat pentru documente,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu genți
de mână (poșete), servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu genți de transport universale,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu genți
de cumpărături din piele, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu genți din imitatie de piele,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
genți și portofele din piele, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu genți pentru cumpărături
fabricate din piele, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu genți de golf, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu genți de bowling, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu genți pentru
mingi de lacrosse, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu genți pentru crose de lacrosse.
40. Fabricare de încălțăminte.

───────

(210) M 2022 01157
(151) 16/02/2022
(732) CORINA DENT SRL, STR.TOMIS,

NR.153, JUDEȚ CONSTANȚA,
CONSTANȚA, 900256,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

CORINA DENT -
atelier de zâmbete

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 27.05.19; 29.01.06; 29.01.08;
26.11.13; 03.07.24

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

5. Amalgam dentar, rășini dentare, ceramică
dentară, lacuri dentare, cimenturi dentare, ceară
dentară, masticuri dentare, masticuri dentare,
cimenturi dentare, amalgame dentare, aliaje
dentare, ghips dentar dur, ceară dentară pentru
prepararea mulajelor dentare, lacuri dentare
utilizate în restaurarea dentară, materiale
compozite dentare, aţă dentară medicinală,
abrazivi de uz dentar, cauciuc de uz dentar,
remedii de uz dentar, adezivi de uz dentar,
ciment dentar pentru plombe, ceară pentru
mulaje dentare, amalgame dentare din aur,
amalgame dentare din aur, adezivi pentru
proteze dentare, porțelan pentru proteze
dentare, cimenturi pentru proteze dentare,
materiale dentare de bază, lacuri pentru sigilarea
dentară, materiale pentru amprente dentare,
materiale pentru amprente dentare, materiale
pentru profilaxie dentară, material pentru proteze
dentare, materiale pentru coroane dentare,
materiale pentru punți dentare, compozite pentru
restaurare dentară, preparate și articole dentare,

(591) Culori revendicate: gri (PANTONE 425
C), negru (PANTONE Process Black C)
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discuri dentare pentru implantologie, materiale
dentare din porțelan, materiale pentru sigilarea
fisurilor de uz dentar și tehnico-dentar, lac
dentar folosit de stomatologi, materiale de
căptușire de uz dentar (pentru protejarea pulpei
dentare), materiale ceramice pentru protezele
dentare, materiale dentare pentru obturarea
dinților, materiale dentare pentru plombarea
dinților, aliaje ceramice pentru coroane dentare,
aliaje metalice pentru reconstrucții dentare,
benzi adezive pentru proteze dentare, alginat
ortodontic pentru amprentă dentară, adezivi
de uz dentar și stomatologic, amorse pentru
metale, de uz dentar, agenți de sigilare de
uz dentar, materiale de fixare de uz dentar,
preparate stomatologice pentru înlăturarea
plăcii dentare, dezinfectanți pentru aparate
și instrumente dentare, cimenturi dentare pe
bază de rășină, materiale stomatologice pentru
confecționarea mulajelor dentare, materiale
ceramice folosite la reconstrucția protezelor
dentare, reactivi de colorare pentru detectarea
plăcii dentare, materiale cu alginate ortodontice
pentru amprente dentare, aliaje de metale
prețioase ca implanturi dentare, materiale
sintetice de uz dentar pentru plombarea
dinților, materiale ceramice de uz dentar pentru
plombarea dinților, materiale de uz dentar pentru
legare și amorsare, material pentru amprente
dentare pe bază de alginat cromatic, rășină
acrilică pentru lacuri dentare, punți și coroane
temporare, preparate și articole dentare și
produse medicinale pentru îngrijirea dinților,
stomatologie profilactică, metale fasonate
pentru stomatologie, rășini sintetice utilizate
în stomatologie, antibiotice pentru utilizare în
stomatologie.
10. Spectrocolorimetre dentare, coroane
dentare, freze dentare, excavatoare dentare,
punți dentare, articulatoare dentare, proteze
dentare, implanturi dentare, alezoare dentare,
portamprente dentare, sonde dentare, suporturi
dentare, pivoți dentari, turbine dentare, gutiere
dentare, protecții dentare de uz dentar, sonde
dentare pentru tratamente dentare, instrumentar
dentar manual, proteze dentare parțiale,
aparate dentare electrice, spectrocolorimetre
dentare pentru determinarea culorilor protezelor
dentare, freze de uz dentar, lămpi pentru
tratament dentar, spatule pentru amalgam
dentar, aparate dentare de detartraj, agățătoare
pentru radiografii dentare, canule pentru
seringi dentare, aparate dentare pentru frezare,
coroane dentare de acoperire, vârfuri pentru
freze dentare, inele pentru erupția dentară,
separatoare dentare pentru radiografii, clești
de uz tehnico-dentar, aparate dentare cu raze

x, aparate dentare pentru aliniere paralelă,
vibratoare pentru încălzirea cerii dentare,
dispozitive pentru duplicarea radiografiilor
dentare, dispozitive pentru confecționarea
modelelor dentare, onlay-uri (restaurări dentare
indirecte), lămpi utilizate cu instrumente dentare,
aparate pentru vizualizarea imaginilor dentare,
implanturi dentare din materiale artificiale,
clești dentari pentru uz veterinar, stimulatoare
interdentare utilizate în tratamentul dentar, roți de
tăiere de uz dentar, discuri pentru șlefuire de uz
dentar, discuri de tăiere de uz dentar, dispozitive
de găurire de uz dentar, punți pentru implanturi
de uz dentar, suporturi pentru implanturi de uz
dentar, colimatoare pentru aparate de radiografii
dentare, cleme dentare pentru fixarea danturii
preexistente, perii interdentare utilizate în
tratamente dentare, instrumente utilizate pentru
fixarea protezelor dentare, aparate utilizate
pentru fixarea protezelor dentare, instrumente
destinate utilizării în protetica dentară, pivoți din
materiale prețioase pentru uz dentar, aparate
și instrumente chirurgicale de uz dentar, canule
de unică folosință pentru seringi dentare,
aparate ortodontice (aparate dentare) pentru
îndreptarea dinților, aparate pentru utilizare de
către tehnicieni dentari, aparate pentru utilizare
în confecționarea protezelor dentare, aparate
pentru utilizare de către igieniști dentari, aparate
cu raze x pentru imagistică dentară, scaune
de examinare special concepute pentru uz
dentar, fotolii de examinare special concepute
pentru uz dentar, aparate cu jet de pulbere
de uz dentar, materiale pentru implanturi
(proteze) folosite în chirurgia dentară, irigatoare
pentru țesutul periodontal folosite în tratamente
dentare, proteze dentare sub formă de inlay-
uri (obturație), aparate dentare pentru tratarea
apneei de somn obstructive, folie extensibilă
pentru izolarea dinților în timpul lucrărilor
dentare, scobitori cu ață dentară, altele decât
cele de uz personal, inele de dentiție pentru
ameliorarea durerilor provocate de erupția
dentară, freze folosite în stomatologie, piese
protetice pentru stomatologie, irigatoare orale
utilizate în stomatologie, implanturi (proteze)
folosite în stomatologie.
36. Servicii de asigurare dentară, servicii de
finanțare referitoare la îngrijirea dentară.
41. Instruiri în îngrijirea dentară, servicii de
instruire în domeniul dentar.
44. Servicii de anestezie dentară, servicii de
igienă dentară, servicii oferite de clinici dentare,
servicii de tratamente dentare cu fluor, servicii
de chirurgie de implanturi dentare, servicii
de ajustare a protezelor dentare, montare de
pietre prețioase în proteze dentare, servicii
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de tratament de canale radiculare dentare,
servicii de stomatologie, servicii de stomatologie
estetică, servicii de stomatologie veterinară,
consiliere în domeniul stomatologiei, furnizare de
informații despre stomatologie.

───────

(210) M 2022 01158
(151) 16/02/2022
(732) ALIN TEODOR IVAN,

BULEVARDUL IULIU MANIU,
NR. 158A, BL. J, SC. D, AP. 124,
SECTOR 6, BUCUREȘTI, 061118,
ROMANIA
EMANUELE LEONI, VIA SAN
BENEDETTO 35, RAPALLO (GE),
16035, ITALIA

(540)

VLADY

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 03.07.23; 03.07.24

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

16. Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase, reviste,
produse de imprimerie, articole pentru legătorie,
fotografii, papetărie, adezivi (materiale colante)
pentru papetărie, materiale pentru artişti,
pensule, articole de birou (cu excepţia mobilelor),
materiale de instruire şi învăţământ (cu excepţia
aparatelor), caractere tipografice, clişee.
25. Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

28. Echipamente pentru parcuri de distracții și
terenuri de joacă, echipamente pentru sport și
exerciții fizice, jucării, jocuri și articole de joacă.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
42. Servicii ştiinţifice, servicii de cercetare şi de
creaţie, crearea şi dezvoltarea calculatoarelor
şi a programelor de calculator, crearea şi
menţinerea de site web.

───────

(210) M 2022 01161
(151) 16/02/2022
(732) GOODMILLS ROMANIA, STR.

CERNICA, NR. 119, JUDEȚ ILFOV,
PANTELIMON, ILFOV, ROMANIA

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

(540)

RAFTUL BUNICII

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 02.03.11; 08.01.01; 08.01.07;
29.01.01; 29.01.03; 29.01.04; 29.01.06;
29.01.07

(591) Culori revendicate: auriu, albastru,
albastru deschis, gri, maro, verde ,
crem
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

30. Făină, mălai, pesmet, griș, cuș-cuș (griș),
griș de porumb.
35. Servicii de informații comerciale furnizate
online prin internet sau o rețea globală de
calculatoare, servicii de informații comerciale
furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, servicii de
publicitate, marketing și promovare, publicitate,
inclusiv publicitatea online în rețele informatice,
regruparea în avantajul terților a făinei, mălaiului,
pesmetului, grișului, cuș-cușului (griș), grișului
de porumb (exceptand transportul lor) pentru a
permite clientilor sa le vada si sa le achizitioneze
cat mai comod, prin magazine en gros sau
en detail, prin cataloage de vanzare prin
corespondenta, prin mijloace electronice, prin
intermediul site-urilor web si prin intermediul
emisiunilor de teleshopping.

───────

(210) M 2022 01162
(151) 16/02/2022
(732) COMUNITATEA EMAGICIENILOR

SRL, STR. PROGRESULUI, NR.
8, JUDEȚ BRAȘOV, GHIMBAV,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

Emagicienii
(531) Clasificare Viena:

27.05.01; 27.05.17; 01.01.02; 26.04.02;
29.01.01; 29.01.04

clase:
41. Organizare de cursuri de formare,
organizare de cursuri, coordonare de cursuri,
furnizare de cursuri educaționale, organizare și
coordonare de cursuri, organizare de cursuri
de pregătire în domeniul managementului,
organizare de cursuri de instruire în software
de calculator, furnizare de cursuri de pregătire
în domeniul informaticii, coordonare de cursuri
cu privire la administrarea afacerilor, cursuri

de instruire în planificarea strategică în
domeniul publicității, promovării, marketingului
și managementului, instruire în operarea
sistemelor software, servicii de formare în
domeniul utilizării software-lui de calculator.

───────

(210) M 2022 01163
(151) 16/02/2022
(732) Institutul de Cercetare-Dezvoltare

pentru Apicultura București,
BULEVARDUL FISCULUI,
NR.42, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

ACARITYM
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Produse farmaceutice si de uz veterinar.

───────

(210) M 2022 01164
(151) 16/02/2022
(732) COMUNITATEA EMAGICIENILOR

SRL, STR. PROGRESULUI NR.
8, JUD. CLUJ, GHIMBAV, CLUJ,
ROMANIA

(540)

Cursul Emagicianului

(591) Culori revendicate: albastru, rosu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 02.01.07; 01.01.02

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

41. Organizarea de cursuri de formare,
organizare de cursuri, coordonare de cursuri,
furnizare de cursuri educaționale, organizare
și coordonare de cursuri, cursuri de pregătire
în domeniul managementului, organizare de
cursuri de instruire în software de calculator,
furnizare de cursuri de pregătire în domeniul
informaticii, coordonare de cursuri cu privire
la administrarea afacerilor, organizare de
cursuri de instruire în planificarea strategică în
domeniul publicității, promovării, marketingului
și managementului, instruire în operarea
sistemelor software, servicii de formare în
domeniul utilizării software-lui de calculator.

───────

(210) M 2022 01165
(151) 16/02/2022
(732) ALFA LEGION SECURITY SRL ,

STR. GAVRIL MUSICESCU NR.
2, BL. 5A, SC. A, ET. P, AP. 1,
JUD. TIMIȘ, TIMIȘOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

(740) ARIANA AGENTIE DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA SRL, CALEA
ARADULUI NR. 33, ET.1, AP.7, JUD.
TIMIȘ, TIMIȘOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

ALFA LEGION SECURITY
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
45. Servicii de pază, servicii de pază antiefracție,
servicii de pază contractuale, servicii de pază și
protecție, servicii de pază pentru infrastructuri,
servicii de pază pe timp de noapte, servicii
oferite de către agenții de pază pentru magazine,
servicii de pază pentru infrastructuri prin sisteme
de monitorizare la distanță.

───────

(210) M 2022 01167
(151) 16/02/2022
(732) DOLCE FIORIA SRL, STR. PETRU

RAREȘ NR. 12, PARTER, SPAȚIUL
COMERCIAL A1, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

GEE & LU

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

43. Servicii oferite de restaurante, servicii oferite
de baruri, servicii de restaurant și bar, servire de
alimente și băuturi, închiriere de mobilier, lenjerie
de masă, servicii de masă, și echipamente
pentru servirea de mâncare și băutură, servicii
de informare, de consiliere și de rezervare în
legătură cu furnizarea de alimente și băuturi,
servicii de cazare temporară, servicii de terasa
berărie.

───────

(210) M 2022 01168
(151) 16/02/2022
(732) DOLCE FIORIA SRL, STR. PETRU

RAREȘ NR. 12, PARTER, SPAȚIUL
COMERCIAL A1, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

FIORIA
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(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

43. Servicii oferite de restaurante, servicii oferite
de baruri, servicii de restaurant și bar, servire de
alimente și băuturi, închiriere de mobilier, lenjerie
de masă, servicii de masă, și echipamente
pentru servirea de mâncare și băutură, servicii
de informare, de consiliere și de rezervare în
legătură cu furnizarea de alimente și băuturi,
servicii de cazare temporară, servicii de terasa
berărie.

───────

(210) M 2022 01169
(151) 16/02/2022
(732) VANELLI SRL, STR. IAŞI -

TG.FRUMOS, KM 10, LEȚCANI,
JUD. IAȘI, COMUNA LEŢCANI,
IAȘI, ROMANIA

(740) PROTECTMARK SRL, STR. ŢUŢEA
PETRE NR. 5, BL. 909, TR. 1, ET.
3, AP. 11, CAM. 3, JUD. IAȘI, IAŞI,
700730, IAȘI, ROMANIA

(540)

TEMANA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

clase:
5. Suplimente dietetice, suplimente alimentare,
preparate chimice pentru scopuri farmaceutice,
preparate chimice pentru scopuri medicale,
medicamente pentru scopuri medicale,

preparate enzimatice pentru scopuri medicale,
suplimente enzimatice, enzime pentru scopuri
medicale, preparate pentru facilitarea creşterii
dinţilor, medicamente de uz uman, preparate
nutraceutice pentru scopuri terapeutice sau
medicale, suplimente nutritive, preparate
farmaceutice, produse farmaceutice, preparate
dietetice, preparate pe bază de vitamine.
35. Publicitate, marketing, servicii de comerţ
cu amănuntul pentru preparatele sanitare şi
veterinare şi pentru proviziile medicale, servicii
de comerţ cu amănuntul pentru suplimente
dietetice şi produse farmaceutice, servicii de
vânzare cu ridicata pentru preparatele sanitare,
veterinare şi farmaceutice şi pentru proviziile
medicale, servicii de vânzare cu ridicata pentru
suplimente dietetice şi produse farmaceutice,
servicii de comerţ, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online, servicii de informare a
consumatorilor.

───────

(210) M 2022 01170
(151) 16/02/2022
(732) CENTRUL CULTURAL JUDEȚEAN

CONSTANȚA ”TEODOR T.
BURADA”, STR. DUMBRAVA
ROȘIE NR. 15, JUD. CONSTANȚA,
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(540)

Ansamblul Folcloric
Profesionist ”Brâulețul”

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.11.03; 29.01.01; 29.01.04;
29.01.06; 29.01.08

(591) Culori revendicate: mov (HEX 
             #7D45FF)
(511)    Produse și/sau servicii grupate pe

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

41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.

───────

TOMIS NR. 271, BL. L 9C, SC.
C, ET. 1, AP. 44, JUDEŢUL
CONSTANŢA, CONSTANȚA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena:
26.04.01; 26.01.02; 29.01.03

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

35. Publicitate, managementul, organizarea
și administrarea afacerilor, lucrări de
birou., asistență în managementul afacerilor,
consultanță în organizarea și managementul
afacerilor, consultanță în managementul
afacerilor, servicii specializate privind eficiența
afacerilor, consultanță în organizarea afacerilor,
servicii de consiliere privind managementul
afacerilor, consultanță profesională în afaceri,
oferirea de informații în domeniul afacerilor,
furnizarea de informații de afaceri prin
intermediul unui site web, compilarea de
informații în baze de date computerizate,

compilarea statisticilor, consultanță în
domeniul managementului personalului, testare
psihologică în vederea selectării de personal,
sistematizarea informațiilor in baze de date
computerizate.

42. Servicii științifice și tehnologice, precum
și de cercetare și proiectare în legătură
cu acestea, analize industriale, servicii de
cercetare industrială și design industrial,
servicii de control și autentificare a calității,
proiectarea și dezvoltarea de componente
hardware și software ale calculatorului,
calibrare (măsurare), computerizare în nori
(cloud computing), închirierea de calculatoare,
programare computerizată, închirierea de
software pentru calculatoare, instalarea de
software pentru calculatoare, mentenanța
software-unui pentru calculatoare, monitorizarea
sistemelor de calcul (calculatoarelor) prin
acces de la distanță, efectuarea copiilor
de siguranță prin trimiterea datelor în afara
locației servicii de autentificare a utilizatorilor
folosind o tehnologie de conectare unică pentru
aplicații software online, studii clinice, platforma
ca serviciu (PaaS), dezvoltare de platforme
de calculatoare, cercetare medicală, servicii
de laboratoare științifice, cercetare științifică,
găzduire pe servere, software ca serviciu
(SaaS), dezvoltarea de software în cadrul
publicării de software, cercetare tehnologică,
actualizarea software-unui pentru calculatoare,
închirierea serverelor web.

(591) Culori revendicate: verde (Pantone
5483C)

Veruvis

(210) M 2022 01171
(151) 16/02/2022
(732) DAMASARU COSTIN, B-DUL

41. Educație, furnizarea de instruire,
divertisment, activități sportive și culturale,
academii (educație), antrenare (instruire),
organizarea și susținerea colocviilor,
organizarea și susținerea conferințelor,
organizarea și susținerea congreselor, transfer
de know-how (instruire), servicii educaționale
furnizate de asistenți pentru nevoi speciale,
furnizarea de informații în domeniul educație,
examinări referitoare la educație, servicii
ale cluburilor de sănătate (antrenamente
de sănătate și fitness), servicii educaționale
furnizate de școli, organizarea și susținerea
unor forumuri educaționale în persoană,
organizarea de expoziții în scopuri culturale sau
educaționale, instruire practică (demonstrații),
furnizarea facilităților de recreere, închirierea
simulatoarelor de antrenament, organizarea
și susținerea de simpozioane, predare/servicii
educaționale/servicii de instruire, servicii de
instruire cu ajutorul simulatoarelor, meditații,
ghidare vocațională (consiliere educațională
sau de instruire), recalificare vocațională,
organizarea și susținerea de ateliere (instruire)
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───────

(210) M 2022 01172
(151) 16/02/2022
(732) COSTIN DAMASARU, BD. TOMIS

NR. 271, BL. L9C, SC. C, ET. 1,
AP. 44, JUDEȚ CONSTANȚA,
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(540)

VERUVIS
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, managementul, organizarea
și administrarea afacerilor, lucrări de
birou, asistență în managementul afacerilor,
consultanță în organizarea și managementul
afacerilor, consultanță în managementul
afacerilor, servicii specializate privind eficiența
afacerilor, consultanță în organizarea afacerilor,
servicii de consiliere privind managementul
afacerilor, consultanță profesională în afaceri,
oferirea de informații în domeniul afacerilor,
furnizarea de informații de afaceri prin
intermediul unui site web, compilarea de
informații în baze de date computerizate,
compilarea statisticilor, consultanță în
domeniul managementului personalului, testare
psihologică în vederea selectării de personal,
sistematizarea informațiilor în baze de date
computerizate.
41. Educație, furnizarea de instruire,
divertisment, activități sportive și culturale,
academii (educație), antrenare (instruire),

organizarea și susținerea colocviilor,
organizarea și susținerea conferințelor,
organizarea și susținerea congreselor, transfer
de know-how (instruire), servicii educaționale
furnizate de asistenți pentru nevoi speciale,
furnizarea de informații în domeniul educație,
examinări referitoare la educație, servicii
ale cluburilor de sănătate (antrenamente
de sănătate și fitness), servicii educaționale
furnizate de școli, organizarea și susținerea
unor forumuri educaționale în persoană,
organizarea de expoziții în scopuri culturale sau
educaționale, instruire practică (demonstrații),
furnizarea facilităților de recreere, închirierea
simulatoarelor de antrenament, organizarea
și susținerea de seminarii, organizarea și
susținerea de simpozioane, predare/servicii
educaționale/servicii de instruire, servicii de
instruire cu ajutorul simulatoarelor, meditații,
ghidare vocațională (consiliere educațională
sau de instruire), recalificare vocațională,
organizarea și susținerea de ateliere (instruire).
42. Servicii științifice și tehnologice, precum
și de cercetare și proiectare în legătură
cu acestea, analize industriale, servicii de
cercetare industrială și design industrial,
servicii de control și autentificare a calității,
proiectarea și dezvoltarea de componente
hardware și software ale calculatorului,
calibrare (măsurare), computerizare în nori
(cloud computing), închirierea de calculatoare,
programare computerizată, închirierea de
software pentru calculatoare, instalarea de
software pentru calculatoare, mentenanța
software-ului pentru calculatoare, monitorizarea
sistemelor de calcul (calculatoarelor) prin
acces de la distanță, efectuarea copiilor
de siguranță prin trimiterea datelor în afara
locației, servicii de autentificare a utilizatorilor
folosind o tehnologie de conectare unică pentru
aplicații software online, studii clinice, platforma
ca serviciu (PaaS), dezvoltare de platforme
de calculatoare, cercetare medicală, servicii
de laboratoare științifice, cercetare științifică,
găzduire pe servere, software ca serviciu
(SaaS), dezvoltarea de software în cadrul
publicării de software, cercetare tehnologică,
actualizarea software-ului pentru calculatoare,
închirierea serverelor web.
43. Servicii de furnizare de alimente și
băuturi, cazare temporară, servicii de medicină
alternative, îngrijirea sănătății, servicii de centre
de sănătate, consiliere în domeniul sănătății,
terapie asistată cu animale, servicii de analize
medicale în scop de diagnostic și tratament
furnizate de laboratoare medicale, examinare
medicală (screening), servicii medicale clinice,

43. Servicii de furnizare de alimente și
băuturi, cazare temporară, servicii de medicină
alternative, îngrijirea sănătății, servicii de centre
de sănătate, consiliere în domeniul sănătății,
terapie asistată cu animale, servicii de analize
medicale în scop de diagnostic și tratament
furnizate de laboratoare medicale, examinare
medicală (screening), servicii medicale clinice,
asistență medicală, închirierea de echipamente
medicale, consiliere medicală pentru persoanele
cu dizabilități, îngrijire, medicala, îngrijire
paliativă, servicii de psiholog, reabilitarea
pacienților consumatori de stupefiante, servicii
de sanatoria, terapie logopedică, servicii de
terapie, servicii de telemedicină, consiliere
alimentară și nutrițională.
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asistență medicală, închirierea de echipamente
medicale, consiliere medicală pentru persoanele
cu dizabilități, îngrijire, medicală, îngrijire
paliativă, servicii de psiholog, reabilitarea
pacienților consumatori de stupefiante, servicii
de sanatoria, terapie logopedică, servicii de
terapie, servicii de telemedicină, consiliere
alimentară și nutrițională.

───────

(210) M 2022 01173
(151) 16/02/2022
(732) BANEASA DEVELOPMENTS SRL,

ŞOS. BUCUREŞTI-PLOIEŞTI NR.
42D, BANEASA SHOPPING CITY,
ET. 3, CAMERA 1, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

Newness never ends
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate online pe o rețea de calculatoare,
publicitate radio, marketing cu public țintă,
marketing, publicitate exterioară, publicarea de
texte publicitare.
41. Servicii de divertisment, organizarea
de competiții (educație sau divertisment),
organizarea și susținerea de ateliere (instruire).

───────

(210) M 2022 01177
(151) 16/02/2022
(732) GUNAYDIN GEORGIANA-

RALUCA, STR. PRELUNGIREA
GHENCEA, NR.46A, SECTOR 6,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

G GOLD CARE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 05.03.20; 26.01.04

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

3. Preparate cosmetice si articole de toaleta
nemedicinale, pasta de dinți nemedicianală,
parfumuri, uleiuri esențiale, preparate de albire
si alte substanțe de spălare, preparate de
curatenie, lustruire, degresare si abrazive.
5. Preparate farmaceutice, medicale si
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicinale, substante si alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice
de uz uman sau veterinar, plasturi, materiale
de pansat, materiale pentru plombarea dinților
si pentru amprente dentare, dezinfectanti,
produse pentru distrugerea dăunătorilor,
fungide, erbicide.
16. Hârtie și carton, tipărituri articole de
legătorie, fotografii articole de papetărie și birou,
cu excepția mobilei, adezivi pentru papetărie sau
de uz casnic materiale de desen și materiale
pentru artiști, pensule, materiale didactice și
educative, folii de plastic pentru documente, folii
și pungi pentru ambalat și împachetat, caractere
tipografice, forme de tipar.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrari de birou.
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39. Transport, ambalarea si depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii.

───────

(210) M 2022 01179
(151) 16/02/2022
(732) CMR VITIVIN SRL, STR.

SERGENT ION MARCU NR. 25-27,
CAMERA 1, BL. 1, SC. A, ET. 5,
AP. 22, SECTOR 6, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

DECAVIN ODOBEȘTI
- VRANCEA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 05.07.10; 29.01.12

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

33. Băuturi alcoolice, vinuri, fortificate, cidru
alcoolic, băuturi spirtoase, lichioruri, esențe
alcoolice., cocktail-uri, băuturi distilate, digestive
(lichioruri și spirtoase), băuturi alcoolice pre-
amestecate.

băuturi alcoolice pre-amestecate, struguri, must,
cu excepţia transportului acestora, permiţând
clienţilor să vadă şi să cumpere în mod
convenabil aceste bunuri, astfel de servicii
pot fi furnizate prin intermediul magazin elor
de vânzare cu amănuntul, al punctelor de
vânzare cu ridicata, prin intermediul automatelor
pentru vânzarea de produse, al cataloagelor
cu comandă prin poştă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul site-
urilor web sau al emisiunilor de tip teleshopping,
servicii de comerț online și offline pentru
băuturi, prezentarea produselor din vin în mediile
de comunicare în scopuri de comercializare,
aranjarea vitrinelor pentru magazine, publicitate
sub toate formele, administrare comercială,
lucrari de birou, postare de afișe publicitare,
managementul, organizarea și administrarea
afacerilor, servicii de intermedierea comercială,
răspândirea materialelor publicitare, servicii de
marketing.
43. Servicii de furnizare de băuturi, cazare
temporară, rezervări de cazare temporară,
servicii de preparare de băuturi, servicii de
catering care constau în furnizarea de băuturi,
servicii de recepție pentru cazarea temporară,
servicii de bufet pentru degustări de băuturi.

───────

(591) Culori revendicate: rosu, verde, 
alb,negru

35. Strângerea la un loc, în folosul terţilor, a
urmatoarelor bunurilor băuturi alcoolice, vinuri,
fortificate, cidru alcoolic, băuturi spirtoase,
lichioruri, esențe alcoolice, cocktail-uri, băuturi
distilate, digestive (lichioruri și spirtoase),
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(210) M 2022 01180
(151) 16/02/2022
(732) ASOCIAȚIA LAZAR KASTELY,

SAT LĂZAREA, NR. 709, JUD.
HARGHITA, COMUNA LĂZAREA,
HARGHITA, ROMANIA

(740) LUPSA SI ASOCIATII S.R.L., CALEA
13 SEPTEMBRIE NR. 90, ET. 1,
BIROU 1.02, CAM. 2, SECTOR 5,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Lázár kastély

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 24.01.09; 24.09.02; 01.07.06;
01.07.07

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

16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, pensule, articole de
papetărie pentru birou, articole de papetărie
pentru scris, adezivi pentru articole de papetărie,
pensule pentru artiști plastici, cretă pentru artiști
plastici, cărbune pentru artiști plastici, materiale
pentru artiști plastici, adezivi pentru utilizare
artistică, materiale de modelare pentru artiști
plastici, instrumente electrice de pirogravură
pe lemn pentru artiști, forme de modelaj
pentru argilă (materiale pentru artiști), truse
de desen, planșe pentru desen, hârtie pentru
desen, cretă de desen, cartoane pentru desen,
blocuri de desen, cerneală pentru desen,
planșete de desen, pensule pentru desen,

materiale educative și didactice, folii de plastic
pentru ambalare alimente pentru uz casnic, folii
cu bule de aer, din material plastic, pentru
ambalarea sau condiționarea mărfurilor, folii
transparente (papetărie), folii pentru documente,
folii transparente din plastic, folii din plastic
pentru ambalare, folii din material plastic pentru
ambalaj, folii din polietilenă pentru ambalat sau
împachetat, pungi cu mânere, pungi de hârtie,
pungi universale de plastic, pungi din hârtie
pentru cadouri, pungi și saci de hârtie, pungi
din hârtie pentru ambalat, caractere tipografice,
litere (caractere tipografice), șabloane pentru
caractere tipografice, adezivi, adezivi pentru
bricolaj, adezivi pentru uz casnic.
35. Organizare și coordonare de expoziții de
artă în scopuri comerciale sau publicitare,
realizare de târguri comerciale, organizare de
târguri comerciale, promovare de târguri în scop
comercial, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu figurine din metale comune,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu lingurițe ca suvenire de colecție, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu figurine
realizate din argint, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu obiecte de artă de
argint, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu litografii (obiecte de artă), servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu pungi
personalizate suveniruri, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu figurine din piatră,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
obiecte de artă din piatră, beton sau marmură,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu șindrilă, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu materiale și elemente pentru clădiri
și construcții, fabricate din lemn și lemn artificial,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu îmbinări din lemn, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu împrejmuiri din lemn
pentru șemineuri (mantale și polițe), servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu figurine
din lemn, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu articole decorative textile (perne),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu perne, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu perne decorative, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu obiecte de artă
din ipsos, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu obiecte de artă din lemn, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu obiecte
de artă din ceară, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu coșuri împletite, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu farfurii
suvenir, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu figurine realizate din porțelan, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu vase de
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lut, servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu obiecte de artă din sticlă, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu obiecte de artă
din porțelan, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu lucrări de artă confecționate din
ceramică, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu ceainice, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu cești de ceai, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu cești și căni,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu veselă din ceramică, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu veselă, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu platouri
(veselă), servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu lingurițe pentru miere, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu țesături de
bumbac, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu țesături din in, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu țesături de lână,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu țesături pentru îmbrăcăminte, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu țesături
de cânepă, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu costume populare (îmbrăcăminte),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu brâuri (imbrăcăminte),
servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu tricoturi (îmbrăcăminte), servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
jerseuri (îmbrăcăminte), servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu blănuri (îmbrăcăminte),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
carne și produse din carne, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu produse lactate,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
smântână (produse lactate), servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu produse lactate
tartinabile, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu brânză prelucrată, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu brânză
alba, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu jeleuri, dulcețuri, compoturi, paste
de fructe și legume, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu cârnați, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu cârnați
afumați, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu fructe conservate, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu fructe
uscate, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu plăcinte, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse de brutărie,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse de patiserie, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu șerbeturi (produse de
cofetărie), servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu produse de cofetărie și înghețate,

servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu deserturi preparate (produse de cofetărie),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
cafea, ceaiuri, cacao și înlocuitori ai acestora,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu siropuri aromatizate, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu ceai, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu miere
naturală, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu preparate din cereale acoperite cu
zahăr și miere, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu turtă dulce, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu fructe proaspete,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu coșuri cadou cu fructe proaspete, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu siropuri
de fructe, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu băuturi alcoolice spirtoase, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu vin, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu vin fiert,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
vin roșu, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu vin alb.
41. Servicii recreative legate de echitație,
servicii oferite de parcuri de distracție și tematice,
târguri, grădini zoologice și muzee, prezentare
de expoziții de muzeu, organizare și susținere
de expoziții la muzeu, coordonare de evenimente
de divertisment, coordonare de evenimente
culturale, organizare de evenimente recreative,
organizare de evenimente muzicale, organizare
de evenimente în scopuri culturale, organizare
de evenimente sportive și culturale comunitare,
organizarea de evenimente culturale și artistice,
organizare și coordonare de evenimente
educaționale, organizarea spectacolelor, servicii
oferite de tabere de recreere, servicii oferite
de tabere pentru călărie, organizare de cursuri
în cadrul taberelor educative, servicii oferite
de tabere de vară (divertisment și educație),
organizare de activități culturale pentru tabere
de vară, organizare de activități educative
pentru tabere de vară, organizare de activități
sportive pentru tabere de vară, servicii oferite de
expoziții de artă, servicii de divertisment de tipul
degustărilor de vinuri, organizare și coordonare
de evenimente de degustare de vinuri, în
scopuri recreative, activități culturale, ateliere
organizate în scopuri culturale, organizare de
congrese și de conferințe în scopuri culturale
și educative, servicii de rezervare de bilete și
locuri la evenimente culturale, organizare de
tururi ghidate la obiective culturale în scopuri
educative, servicii culturale, educaționale sau de
divertisment oferite de galerii de artă, servicii
educaționale și de instruire referitoare la arte și
meșteșuguri, organizare de partide de tragere
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cu arcul, publicarea de cataloage cu informații
turistice.
43. Cazare temporară, servicii de cazare
hotelieră, servicii de ospitalitate (cazare), servicii
oferite de restaurante (servirea mesei), servire
de băuturi alcoolice, servicii oferite de baruri,
servicii de degustare de vinuri (furnizare de
băuturi), servicii oferite de ceainării, servicii
pentru prepararea mâncărurilor și a băuturilor,
organizare de cazare pentru turiști, servicii de
cazare pentru evenimente, servicii de cazare
pentru vacanțe.

───────

(210) M 2022 01181
(151) 16/02/2022
(732) MAGIT'ST S.R.L., CALEA STAN

VIDRIGHIN NR. 14A, ETAJ 1,
JUD. TIMIȘ, TIMIȘOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

(740) ARIANA AGENTIE DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA S.R.L., CALEA
ARADULUI NR. 33, ET.1, AP.7, JUD.
TIMIȘ, TIMIȘOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

M maghost
(531) Clasificare Viena:

29.01.03; 29.01.04; 29.01.06; 27.05.01;
27.05.03; 27.05.17

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

clase:
9. Cabluri de semnal pentru it/av și
telecomunicații, software pentru aplicații web și
servere, software pentru servere de aplicații,
software pentru servere, software pentru server
web, software pe partea de server, software
pentru servere proxy, software pentru servere
virtuale, software pentru servere de cloud,
software pentru servere de baze de date,
software pentru serverul de acces la rețea,
servere de comunicații (hardware de calculator),
servere informatice, servere cloud, hardware

pentru server de acces la rețea, servere pentru
rețele informatice, servere pentru găzduirea
site-urilor web, programe de stocare de date,
software pentru stocare digitală distribuită,
portaluri inteligente pentru stocare definită
prin software, programe pentru prelucrarea
datelor, software de prelucrare a datelor,
programe computerizate pentru prelucrarea
datelor, software pentru prelucrarea de imagini,
grafice, conținut audio, conținut video și text,
software de dezvoltare a unui site web.
42. Managementul proiectelor it, securitate,
protecție și reconstituire it, consultanță it,
servicii de consiliere și asigurare de informații,
gestionarea serviciilor informatice (itsm), servicii
it în legătură cu stocarea electronică de date,
servicii de consultanță în materie de tehnologie a
informației (it), servicii it pentru protecția datelor,
administrare de servere, administrare de servere
pentru poștă electronică, administrare de
servere de la distanță, programare de software
de operare pentru rețele de calculatoare și
servere, proiectare și dezvoltare de software
de operare pentru rețele de calculatoare și
servere, găzduire de server, găzduire de servere
și software pentru controlul accesului ca serviciu
(acaas), găzduire de pagini web ale terților pe
un server, pentru o rețea globală de calculatoare,
servicii de găzduire, software ca și serviciu și
închiriere de software, găzduire de portaluri web,
găzduire de platforme pe internet, găzduire de
platforme de comunicații pe internet, servicii
ale unui furnizor de găzduire cloud, găzduire
de baze de date de calculator, găzduirea de
conținut digital pe internet, găzduirea site-urilor
informatice, găzduirea de platforme de tranzacții
pe internet, găzduire de date, fișiere, aplicații și
informații computerizate, găzduire de platforme
de comerț electronic pe internet, găzduire de
spații de stocare pentru site-uri web, stocare de
date, proiectare de sisteme de stocare a datelor,
dezvoltare de sisteme pentru stocarea de date,
proiectare și dezvoltare de sisteme de stocare
de date, programare pentru calculatoare pentru
stocarea de date, proiectare de software pentru
stocarea și recuperarea informațiilor multimedia,
stocare de date online, servicii de stocare
în cloud pentru fișiere electronice, servicii
de stocare în cloud pentru date electronice,
proiectare de sisteme de stocare, proiectare
de hardware pentru stocarea și recuperarea
datelor multimedia, comprimare de date pentru
stocarea electronică, întreținere de software de
prelucrare a datelor, realizare de programe de
calculator pentru prelucrarea datelor, dezvoltare
de sisteme pentru prelucrarea de date.,
software ca serviciu (saas), platforme pentru
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inteligență artificială sub formă de software ca
serviciu (saas), platforme pentru design grafic
sub formă de software ca serviciu (saas),
software ca serviciu (saas) care oferă software
pentru rețele neurale profunde, consultanță
în domeniul software-ului ca serviciu (saas),
dezvoltare de software, dezvoltare de software
pentru terți, dezvoltare software, programare
și implementare, cercetare și dezvoltare de
software informatic, proiectare și dezvoltare
de software de calculator, dezvoltare de
software pentru procesarea semnalului digital,
dezvoltare de software de calculator pentru
terți, dezvoltare și întreținere de software de
calculator, dezvoltare de software de procesare
de text, dezvoltare și testare de software,
dezvoltare de software pentru drivere, dezvoltare
de software în cadrul publicării de software,
găzduire de servere și software pentru controlul
accesului ca serviciu (acaas).

───────

(210) M 2022 01183
(151) 16/02/2022
(732) CARETTA S.R.L., ȘOSEAUA

IAȘI-TOMEȘTI, DN 28, PARTER,
CAMERA 1, JUD. IAȘI, IAȘI, IAȘI,
ROMANIA

(740) PROTECTMARK S.R.L., STR. ŢUŢEA
PETRE NR. 5, BL. 909, TR. 1, ET.
3, AP. 11, CAM. 3, JUD. IAȘI, IAȘI,
700730, IAȘI, ROMANIA

(540)

Caretta Alpin PLUS

(531) Clasificare Viena:
29.01.04; 27.05.01; 27.05.17

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

6. Aluminiu, sârmă din aluminiu, folie de
aluminiu, plăci de ancorare / plăci de fundaţie,
oţel cornier, benzi metalice pentru legare /
benzi metalice pentru înfăşurare sau fixare,
grinzi metalice / traverse metalice, şuruburi
metalice pentru prinderea cablurilor, legături
metalice, bolţuri metalice, bolţuri, plate, colţare
metalice pentru construcţii, ramificaţii metalice
pentru ţevi, alamă, brută sau semiprelucrată,
bare de oţel tras la rece, materiale de
construcţii din metal, panouri de construcţii din
metal, garduri metalice, panouri metalice pentru
garduri, ferestre din metal pentru acoperiş,
îmbinări de cabluri metalice, neelectrice /
legături de cabluri metalice, neelectrice, plafoane
metalice, lanţuri metalice, capace metalice
pentru coşul de fum, tuburi metalice pentru
coşul de fum, canale metalice pentru coşul de
fum, coşuri de fum metalice, acoperire metalică
(prin placare) pentru construcţii, cleme metalice
pentru cabluri şi ţevi, coliere metalice pentru
fixarea ţevilor, inele de cupru, sârmă de cupru,
neizolată, cornişe metalice, cuplaje metalice
pentru lanţuri, ţevi de scurgere din metal, sifoane
de scurgere (supape) din metal, bare de metal
trase la rece si lustruite, conducte metalice,
pentru instalaţiile de încălzire centralizată /
ţevi metalice, pentru instalaţiile de încălzire
centralizată / conducte şi ţevi metalice, pentru
instalaţiile de încălzire centralizată, conducte
metalice pentru instalaţiile de ventilare şi aer
condiţionat, coturi metalice pentru ţevi, bolţuri
cu ochi / şuruburi cu inel, inele de etanşare
metalice, fitinguri metalice pentru construcţii,
dale metalice pentru pardoseală, pardoseli
metalice, cadre metalice pentru construcţii,
grinzi metalice pentru construcţii, jgheaburi
pentru burlane metalice, cârlige (feronerie),
cârlige metalice pentru plăcile de ardezie pentru
acoperiş, plăci din fier, fier, în formă brută sau
semiprelucrată, sârmă de fier, feronerie / articole
metalice, de mică dimensiune, grinzi metalice,
racorduri metalice pentru ţevi, şipci metalice,
căptuşeli metalice pentru construcţii, buiandrugi
metalici, bolţuri de blocare, încuietori metalice,
altele decât cele electrice, capace metalice
pentru gurile de canal, colectoare metalice
pentru reţele de conducte, catarge metalice,
mulaje metalice pentru cornişe, mulaje metalice
pentru construcţii, cuie, ecusoane metalice / plăci
de identificare metalice, duze metalice, piuliţe
metalice, minereuri metalice, stâlpi metalici de
gard, ţigle metalice, paravane metalice, pavele

(591) Culori revendicate: albastru (HEX
#003349)
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metalice, plăci de pavare din metal, coloane
metalice pentru construcţii, pini (feronerie),
mufe din metal pentru ţevi, conducte metalice,
pitoni metalici, platforme, prefabricate, din metal,
dopuri metalice / cepuri metalice, piloni metalici,
verande (structuri) din metal, stâlpi metalici,
stâlpi metalici, pentru liniile electrice / piloni
metalici pentru liniile electrice, proptele metalice,
scripeţi metalici, alţii decât cei pentru maşini,
materiale de armare din metal pentru ţevi,
materiale de armare din metal pentru construcţii,
inele metalice / coliere de oprire metalice, nituri
din metal, acoperişuri metalice intermitente,
jgheaburi metalice pentru acoperişuri, învelitori
metalice pentru acoperişuri, ţigle metalice
pentru acoperişuri, învelitori metalice pentru
acoperiş, învelitori metalice pentru acoperiş,
care încorporează celule fotovoltaice, frânghii
metalice, funii metalice, şuruburi metalice,
capace de etanşare din metal, foi şi plăci
metalice, plăci metalice pentru construcţii,
manşoane (feronerie), arcuri (feronerie), pinteni,
bandă de oţel / armătură de oţel, sârmă
din oţel, stâlpi de oţel, table din oţel, ţevi
din oţel / tuburi din oţel, cepuri metalice,
pardoseli din plăci metalice, tubaje metalice, ţevi
metalice / tuburi metalice, elemente de fixare
metalice de perete, elemente de fixare metalice
pentru acoperiş, placări metalice pentru pereţi
utilizate în construcţii, căptuşeli metalice pentru
pereţi utilizate în construcţii, plăci metalice de
căptuşit pereţii, şaibe metalice, panouri acustice
din metal, sârmă din metal comun, ţesătură
metalică/ pânză metalică, sârmă din aliaje
metalice comune, cu excepţia firelor fuzibile,
frânghii de sârmă.
17. Răşini acrilice, semiprelucrate, benzi
adezive, altele decât pentru papetărie şi
pentru scopuri medicale sau de uz casnic,
folii de protecţie anti-reflexie pentru geamuri
(folii colorate) / folii de protecţie anti-orbire
pentru geamuri (folii colorate), perdele de
siguranţă din azbest, placă de azbest / plăci
de azbest, foi de azbest, pâslă de azbest,
hârtie de azbest, învelişuri din azbest, ţesături
din azbest, pânză de azbest, căptuşeli din
azbest, carton de azbest, fibre de azbest,
azbest, căptuşeli din scoarţă pentru izolare
fonică, furtunuri din pânză cauciucată, fibre de
carbon, altele decât cele utilizate la produsele
textile, materiale de călăfătuire, compoziţii
chimice pentru repararea fisurilor, cabluri din
cauciuc, vată de bumbac pentru etanşare
(călăfătuire), garnituri de etanşare pentru cilindri,
materiale dielectrice (izolatoare), benzi de
etanşare pentru tâmplărie / garnituri de etanşare
pentru tâmplărie, benzi adezive texturate, fire

elastice, altele decât cele utilizate la produsele
textile / aţe elastice, altele decât cele utilizate
la produsele textile, materiale de umplutură
pentru rosturile de dilataţie / umpluturi pentru
rosturile de dilataţie, fibră de sticlă pentru
izolare / fibre de sticlă pentru izolare, ţesături
din fibră de sticlă pentru izolare, materiale de
filtrare din spume semiprelucrate sau plastic),
fitinguri, nemetalice, pentru conductele de aer
comprimat, fitinguri, nemetalice, pentru ţevile
flexibile, fitinguri, nemetalice, pentru ţevile
rigide, furtunuri flexible, nemetalice, folie de
celuloză regenerată, alta decât cea utilizată la
împachetat / folii de celuloză regenerată, alta
decât cea utilizată la împachetat, folii din metal
pentru izolare / folii metalice pentru izolare,
garnituri de etanşare, vată de sticlă pentru
izolare, gumă, în formă brută sau semiprelucrată,
gutapercă, furtunuri din material textil, materiale
izolatoare, pâslă izolatoare, mănuşi izolatoare,
uleiuri izolatoare pentru transformatoare, uleiuri
izolatoare, hârtie izolatoare, ţesături izolatoare,
lac izolator, substanţe pentru izolarea clădirilor
împotriva umidităţii, vopsele izolatoare, benzi
izolatoare, tencuială izolatoare, materiale
refractare izolatoare, materiale izolatoare pentru
cabluri, îmbinări, nemetalice, pentru ţevi,
cauciuc lichid, chit, mică, în formă brută
sau semiprelucrată, lână minerală (izolator),
materiale neconductoare pentru reţinerea
căldurii, materiale de căptuşire din cauciuc
sau plastic / materiale de umplere din cauciuc
sau plastic, garnituri pentru ţevi / garnituri
de etanşare pentru ţevi, mufe pentru ţevi,
nemetalice / învelişuri pentru ţevi, nemetalice,
folii din plastic, altele decât pentru împachetat,
substanţe din plastic, semiprelucrate, fibre
din plastic, altele decât cele utilizate la
produsele textile, compoziţii pentru prevenirea
radiaţiilor de căldură, materiale filtrante din
folii semiprelucrate din plastic, materiale de
ranforsare, nemetalice, pentru ţevi, inele
de cauciuc, cauciuc, în formă brută sau
semiprelucrat, dopuri din cauciuc, soluţii din
cauciuc, compuşi de etanşare pentru îmbinări,
benzi autoadezive, altele decât cele pentru
papetărie şi de uz medical sau casnic, lână
de zgură (izolator), materiale de izolare fonică,
cauciuc sintetic, răşini sintetice, semiprelucrate /
răşini artificiale, semiprelucrate, fire din plastic
pentru lipit / fire pentru lipit din plastic, fire din
cauciuc, altele decât cele utilizate la produsele
textile, fire din material plastic, altele decât
cele utilizate la produsele textile, supape din
cauciuc sau fibră vulcanizată, folii din vâscoză,
altele decât pentru împachetat, fibră vulcanizată,
şaibe din cauciuc sau fibră vulcanizată, inele
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de etanşare / garnituri de etanşare, compoziţii
pentru garniturile de etanşare pentru tâmplărie,
opritoare din cauciuc pentru ferestre, produse
de etanșare adezive folosite pentru acoperișuri,
materiale izolatoare pentru acoperișuri, benzi
de etanșare cu adeziv pentru îmbinări pentru
acoperișuri, plăci ușoare din vată minerală
pentru izolare acustică, plăci ușoare din
vată minerală pentru izolare termică, spumă
poliuretanică pentru izolare, folii din spumă
poliuretanică folosite ca izolație pentru clădiri,
spumă poliuretanică sub formă de blocuri
pentru izolare, panouri sandwich din spumă
poliuretanică (pur/pir) și din vată minerală
bazaltică, materiale de etanșare.
19. Corniere, nemetalice, grinzi nemetalice /
traverse nemetalice, carton bitumat pentru
construcţii, produse bituminoase pentru
construcţii, învelişuri bituminoase pentru
acoperişuri, colţare, nemetalice, pentru
construcţii, ramificaţii pentru ţevi, nemetalice,
cărămizi, cherestea pentru construcţii / lemn
pentru construcţii, hârtie pentru construcţii,
sticlă pentru construcţii, piatră pentru construcţii,
materiale de construcţii, nemetalice, panouri
de construcţii, nemetalice, capace pentru coşul
de fum, nemetalice, tuburi pentru coşul de
fum, nemetalice, canale pentru coşul de
fum, nemetalice, coşuri de fum, nemetalice,
acoperire (prin placare), nemetalică, pentru
construcţii, cornişe, nemetalice, ţevi de scurgere,
nemetalice, sifoane de scurgere (supape),
nemetalice sau din plastic, grătare, nemetalice,
cadre, nemetalice, pentru construcţii, şipci
de montaj din lemn, jgheaburi pentru
burlane, nemetalice, coame pentru acoperişuri,
grinzi, nemetalice, şipci, nemetalice, zăbrele,
nemetalice / gratii, nemetalice, elemente de
prelungire, nemetalice, pentru coşurile de
fum, căptuşeli, nemetalice, pentru construcţii,
buiandrugi, nemetalici, mulaje, nemetalice,
pentru cornişe, mulaje, nemetalice, pentru
construcţii, stâlpi de gard, nemetalici / uluci de
gard, nemetalici, ţigle, nemetalice, paravane,
nemetalice, cornişe, pilaştrii, nemetalici,
pentru construcţii, stâlpi, nemetalici, proptele,
nemetalice, materiale refractare de construcţii,
nemetalice, materiale de armare, nemetalice,
pentru construcţii, ţevi rigide, nemetalice,
pentru construcţii, jgheaburi pentru acoperişuri,
nemetalice, acoperişuri intermitente, nemetalice,
învelitori pentru acoperişuri, nemetalice, plăci
de ardezie pentru acoperişuri, şindrilă pentru
acoperişuri, ţigle pentru acoperişuri, nemetalice,
învelitori pentru acoperiş, nemetalice, învelitori
pentru acoperiş, nemetalice, care încorporează
celule fotovoltaice, pervaze, nemetalice, plăci,

nemetalice, pentru construcţii, panouri acustice,
nu din metal, placări pentru pereţi, nemetalice,
utilizate în construcţii, căptuşeli pentru pereţi,
nemetalice, utilizate în construcţii, plăci de
căptuşit pereţii, nemetalice, lemn, semiprelucrat,
furnire din lemn / furnire, panouri din lemn, plăci
din fibre din lemn pentru construcţii.
35. Servicii de publicitate şi marketing, servicii
de management şi administrare a afacerilor,
servicii de informare a consumatorilor, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ
cu ridicata, servicii de comerţ online, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu aluminiu, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu sârmă din aluminiu, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu folie de aluminiu, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu plăci de ancorare,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu plăci de fundaţie, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu oţel
cornier, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu benzi metalice pentru legare,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu benzi metalice pentru înfăşurare
sau fixare, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu grinzi metalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu traverse metalice, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu şuruburi metalice
pentru prinderea cablurilor, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu legături metalice,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu bolţuri metalice, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu bolţuri,
plate, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu colţare metalice pentru construcţii,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu ramificaţii metalice pentru ţevi,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
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legătură cu alamă, brută sau semiprelucrată,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu bare de oţel tras la rece,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu materiale de construcţii din metal,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu panouri de construcţii din metal,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu garduri metalice, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu panouri
metalice pentru garduri, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu ferestre din metal
pentru acoperiş, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu îmbinări de cabluri metalice,
neelectrice, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu legături de cabluri metalice,
neelectrice, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu plafoane metalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
lanţuri metalice, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu capace metalice pentru
coşul de fum, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu tuburi metalice pentru coşul
de fum, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu canale metalice pentru coşul de
fum, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu coşuri de fum metalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu acoperire metalică (prin placare) pentru
construcţii, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu cleme metalice pentru
cabluri şi ţevi, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu coliere metalice pentru
fixarea ţevilor, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu inele de cupru, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
sârmă de cupru, neizolată, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii

de comerţ online în legătură cu cornişe metalice,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu cuplaje metalice pentru lanţuri,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu ţevi de scurgere din metal, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
sifoane de scurgere (supape) din metal, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
bare de metal trase la rece si lustruite, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
conducte metalice, pentru instalaţiile de încălzire
centralizată, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu ţevi metalice, pentru
instalaţiile de încălzire centralizată, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu conducte şi ţevi metalice, pentru instalaţiile
de încălzire centralizată, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu conducte
metalice pentru instalaţiile de ventilare şi aer
condiţionat, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu coturi metalice pentru ţevi,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu bolţuri cu ochi, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu şuruburi
cu inel, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu inele de etanşare metalice,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu fitinguri metalice pentru construcţii,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu dale metalice pentru pardoseală,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu pardoseli metalice, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu cadre metalice pentru construcţii, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu grinzi metalice pentru construcţii, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu jgheaburi pentru burlane metalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 06/2022

444

ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu cârlige (feronerie), servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu cârlige metalice
pentru plăcile de ardezie pentru acoperiş, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
plăci din fier, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu fier, în formă brută sau
semiprelucrată, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu sârmă de fier, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu feronerie, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu articole metalice, de mică
dimensiune, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu racorduri metalice pentru
ţevi, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu şipci metalice, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu căptuşeli
metalice pentru construcţii, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu buiandrugi
metalici, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu bolţuri de blocare, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
încuietori metalice, altele decât cele electrice,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu capace metalice pentru gurile de
canal, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu colectoare metalice pentru reţele
de conducte, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu catarge metalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu mulaje metalice pentru cornişe, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu mulaje metalice pentru construcţii, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
cuie, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu ecusoane metalice, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură

cu plăci de identificare metalice, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
duze metalice, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu piuliţe metalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu minereuri metalice, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu stâlpi metalici
de gard, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu ţigle metalice, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu paravane metalice, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu pavele metalice,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu plăci de pavare din metal, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu coloane metalice pentru construcţii, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
pini (feronerie), servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu mufe din metal pentru
ţevi, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu conducte metalice, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
pitoni metalici, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu platforme, prefabricate,
din metal, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu dopuri metalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
cepuri metalice, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu piloni metalici, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
verande (structuri) din metal, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu stâlpi
metalici, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu stâlpi metalici, pentru liniile electrice,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu piloni metalici pentru liniile electrice,
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servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu proptele metalice, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu scripeţi
metalici, alţii decât cei pentru maşini, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
materiale de armare din metal pentru ţevi, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
materiale de armare din metal pentru construcţii,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu inele metalice, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu coliere de
oprire metalice, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu nituri din metal, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu acoperişuri metalice intermitente, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu jgheaburi metalice pentru acoperişuri, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu învelitori metalice pentru acoperişuri, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu ţigle metalice pentru acoperişuri, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu învelitori metalice pentru acoperiş, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu învelitori metalice pentru acoperiş, care
încorporează celule fotovoltaice, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu frânghii metalice, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu funii metalice,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu şuruburi metalice, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu capace de etanşare din metal, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu foi şi plăci metalice, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu plăci
metalice pentru construcţii, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii

de comerţ online în legătură cu manşoane
(feronerie), servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu arcuri (feronerie), servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
pinteni, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu bandă de oţel, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu armătură de
oţel, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu sârmă din oţel, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu stâlpi
de oţel, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu table din oţel, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu ţevi din
oţel, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu tuburi din oţel, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu pardoseli din
plăci metalice, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu tubaje metalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
ţevi metalice, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu tuburi metalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
elemente de fixare metalice de perete, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu elemente de fixare metalice pentru acoperiş,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu placări metalice pentru pereţi utilizate
în construcţii, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu căptuşeli metalice pentru
pereţi utilizate în construcţii, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu plăci metalice de
căptuşit pereţii, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu şaibe metalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
panouri acustice din metal, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu sârmă din



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 06/2022

446

metal comun, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu ţesătură metalică, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
pânză metalică, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu sârmă din aliaje metalice
comune, cu excepţia firelor fuzibile, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu frânghii de sârmă, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu răşini acrilice,
semiprelucrate, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu benzi adezive, altele decât
pentru papetărie şi pentru scopuri medicale sau
de uz casnic, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu folii de protecţie anti-
reflexie pentru geamuri (folii colorate), servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu folii de protecţie anti-orbire pentru geamuri
(folii colorate), servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu perdele de siguranţă din
azbest, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu placă de azbest, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu plăci de
azbest, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu foi de azbest, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu pâslă
de azbest, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu hârtie de azbest, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu învelişuri din azbest, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu ţesături din
azbest, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu pânză de azbest, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu căptuşeli
din azbest, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu carton de azbest, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
fibre de azbest, servicii de comerţ cu amănuntul,

servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu azbest, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu căptuşeli
din scoarţă pentru izolare fonică, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
furtunuri din pânză cauciucată, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu fibre de
carbon, altele decât cele utilizate la produsele
textile, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu materiale de călăfătuire, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu compoziţii chimice pentru repararea fisurilor,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu cabluri din cauciuc, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu vată
de bumbac pentru etanşare (călăfătuire), servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu garnituri de etanşare pentru cilindri, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu materiale dielectrice (izolatoare), servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu benzi de etanşare pentru tâmplărie, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
garnituri de etanşare pentru tâmplărie, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu benzi adezive texturate, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu fire
elastice, altele decât cele utilizate la produsele
textile, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu aţe elastice, altele decât cele
utilizate la produsele textile, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu materiale de
umplutură pentru rosturile de dilataţie, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu umpluturi pentru rosturile de dilataţie, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu fibră de sticlă pentru izolare, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu fibre de sticlă pentru izolare, servicii de
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comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu ţesături din fibră de sticlă pentru izolare,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu materiale de filtrare din spume
semiprelucrate sau plastic), servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu fitinguri,
nemetalice, pentru conductele de aer comprimat,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu fitinguri, nemetalice, pentru ţevile
flexibile, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu fitinguri, nemetalice, pentru ţevile
rigide, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu furtunuri flexible, nemetalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu folie de celuloză regenerată, alta decât
cea utilizată la împachetat, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu folii de
celuloză regenerată, alta decât cea utilizată la
împachetat, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu folii din metal pentru izolare,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu folii metalice pentru izolare, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu garnituri de etanşare, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu vată
de sticlă pentru izolare, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu gumă, în formă
brută sau semiprelucrată, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu gutapercă,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu furtunuri din material textil, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu materiale izolatoare, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu pâslă izolatoare,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu mănuşi izolatoare, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu uleiuri izolatoare pentru transformatoare,

servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu uleiuri izolatoare, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu hârtie
izolatoare, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu ţesături izolatoare, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
lac izolator, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu substanţe pentru izolarea
clădirilor împotriva umidităţii, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu vopsele
izolatoare, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de
comerţ online în legătură cu benzi izolatoare,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu tencuială izolatoare, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu materiale refractare izolatoare, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu materiale izolatoare pentru cabluri, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu îmbinări, nemetalice, pentru ţevi, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
cauciuc lichid, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu chit, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu mică,
în formă brută sau semiprelucrată, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu lână minerală (izolator), servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu materiale
neconductoare pentru reţinerea căldurii, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
materiale de căptuşire din cauciuc sau plastic,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu materiale de umplere din cauciuc
sau plastic, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu garnituri pentru ţevi, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu garnituri de etanşare pentru ţevi, servicii
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de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu mufe pentru ţevi, nemetalice, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu învelişuri pentru ţevi, nemetalice, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
folii din plastic, altele decât pentru împachetat,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu substanţe din plastic, semiprelucrate,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu fibre din plastic, altele decât cele
utilizate la produsele textile, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu compoziţii
pentru prevenirea radiaţiilor de căldură, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu materiale filtrante din folii semiprelucrate din
plastic, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu materiale de ranforsare, nemetalice,
pentru ţevi, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu inele de cauciuc, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu cauciuc, în formă brută sau semiprelucrat,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu dopuri din cauciuc, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu soluţii
din cauciuc, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu compuşi de etanşare pentru
îmbinări, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu benzi autoadezive, altele decât
cele pentru papetărie şi de uz medical sau
casnic, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu lână de zgură (izolator), servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
materiale de izolare fonică, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu cauciuc
sintetic, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu răşini sintetice, semiprelucrate,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu răşini artificiale, semiprelucrate,

servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu fire din plastic pentru lipit, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
fire pentru lipit din plastic, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu fire din
cauciuc, altele decât cele utilizate la produsele
textile, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu fire din material plastic, altele
decât cele utilizate la produsele textile, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu supape din cauciuc sau fibră vulcanizată,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu folii din vâscoză, altele decât pentru
împachetat, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu fibră vulcanizată, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
şaibe din cauciuc sau fibră vulcanizată, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu inele de etanşare, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu compoziţii pentru
garniturile de etanşare pentru tâmplărie, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu opritoare din cauciuc pentru ferestre, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu produse de etanșare adezive folosite pentru
acoperișuri, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu materiale izolatoare pentru
acoperișuri, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu benzi de etanșare cu adeziv
pentru îmbinări pentru acoperișuri, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
plăci ușoare din vată minerală pentru izolare
acustică, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu plăci ușoare din vată
minerală pentru izolare termică, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu spumă poliuretanică pentru izolare, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
folii din spumă poliuretanică folosite ca izolație
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pentru clădiri, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu spumă poliuretanică sub
formă de blocuri pentru izolare, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu panouri sandwich din spumă poliuretanică
(pur/pir) și din vată minerală bazaltică, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu materiale de etanșare, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu corniere,
nemetalice, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de
comerţ online în legătură cu grinzi nemetalice,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu traverse nemetalice, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu carton bitumat pentru construcţii, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
produse bituminoase pentru construcţii, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
învelişuri bituminoase pentru acoperişuri, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
colţare, nemetalice, pentru construcţii, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu ramificaţii pentru ţevi, nemetalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu cărămizi, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de
comerţ online în legătură cu cherestea pentru
construcţii, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu lemn pentru construcţii,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu hârtie pentru construcţii, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
sticlă pentru construcţii, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu piatră pentru
construcţii, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu materiale de construcţii,
nemetalice, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu panouri de construcţii,
nemetalice, servicii de comerţ cu amănuntul,

servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu capace pentru coşul
de fum, nemetalice, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu tuburi pentru
coşul de fum, nemetalice, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu canale
pentru coşul de fum, nemetalice, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
coşuri de fum, nemetalice, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu acoperire
(prin placare), nemetalică, pentru construcţii,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu cornişe, nemetalice, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
ţevi de scurgere, nemetalice, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu sifoane
de scurgere (supape), nemetalice sau din plastic,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu grătare, nemetalice, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu cadre, nemetalice, pentru construcţii, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu şipci de montaj din lemn, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu jgheaburi pentru burlane, nemetalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu coame pentru acoperişuri, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu grinzi,
nemetalice, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu şipci, nemetalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu zăbrele, nemetalice, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu gratii,
nemetalice, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu elemente de prelungire,
nemetalice, pentru coşurile de fum, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
căptuşeli, nemetalice, pentru construcţii, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
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ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu buiandrugi, nemetalici, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu mulaje,
nemetalice, pentru cornişe, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu mulaje,
nemetalice, pentru construcţii, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu stâlpi
de gard, nemetalici, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu uluci de gard,
nemetalici, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu ţigle, nemetalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu paravane, nemetalice, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu cornişe, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu pilaştrii, nemetalici, pentru construcţii, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu stâlpi, nemetalici, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu proptele,
nemetalice, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu materiale refractare de
construcţii, nemetalice, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu materiale de
armare, nemetalice, pentru construcţii, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
ţevi rigide, nemetalice, pentru construcţii, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
jgheaburi pentru acoperişuri, nemetalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu acoperişuri intermitente, nemetalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
învelitori pentru acoperişuri, nemetalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu plăci de ardezie pentru acoperişuri, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
şindrilă pentru acoperişuri, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu ţigle pentru
acoperişuri, nemetalice, servicii de comerţ cu

amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu învelitori pentru
acoperiş, nemetalice, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu învelitori pentru
acoperiş, nemetalice, care încorporează celule
fotovoltaice, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu pervaze, nemetalice,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu plăci, nemetalice, pentru construcţii,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu panouri acustice, nu din metal,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu placări pentru pereţi, nemetalice,
utilizate în construcţii, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu căptuşeli pentru
pereţi, nemetalice, utilizate în construcţii, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu plăci de căptuşit pereţii, nemetalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu lemn, semiprelucrat, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu furnire din lemn,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu furnire, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu panouri din
lemn, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu plăci din fibre din lemn pentru
construcţii.

───────
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(210) M 2022 01184
(151) 16/02/2022
(732) TRAIAN OGÂGĂU, STR.

REPUBLICII NR.78, JUD.
BISTRIȚA-NĂSĂUD, SÎNGEORZ-
BĂI, 425300, BISTRIȚA NĂSĂUD,
ROMANIA

(740) INTELLEMMI CONSULT S.R.L., STR.
SÂRGUINȚEI NR.39, AP.12, JUD.
MUREȘ, TÂRGU MUREȘ, 540543,
MUREȘ, ROMANIA

(540)

radio SOMEȘ

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 03.07.19

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
publicitate radiofonică, productie de reclame
radio, publicitate radio si de televiziune,
productie de clipuri publicitare pentru radio,
productie de publicitate televizata si radiofonica,
publicitate si reclamă prin intermediul televiziunii,
radioului, postei, productie si distributie de
reclame la radio si la televiziune, servicii de
publicitate oferite de o agentie specializată în
publicitate prin radio si televiziune, servicii de
publicitate furnizate de o agentie de publicitate
la radio si la televizor, promovare de concerte
muzicale, servicii de comert cu amănuntul
online pentru muzică si filme descărcabile si
preînregistrate, publicitate în domeniul turismului
si călătoriilor, servicii de publicitate privind
industria turismului, administrare de programe
de schimburi culturale si educative, servicii
de promovare, promovare de evenimente
speciale, servicii de promovare si publicitate,
servicii publicitare si de promovare, promovare
de târguri în scop comercial, servicii de
publicitate, marketing si promovare, promovare

a vânzărilor prin mijloace audiovizuale,
promovarea produselor si serviciilor prin
sponsorizare, servicii de promovare comercială
prin mijloace audiovizuale, servicii de publicitate,
promovare si relatii publice, promovare,
publicitate si marketing pentru pagini web
online, promovarea produselor si serviciilor altor
persoane prin internet, promovarea vânzării
de servicii (în numele tertilor) prin reclame
publicitare, furnizarea de spatiu pe pagini
web pentru promovare de produse si servicii,
promovare a vânzărilor de produse si servicii ale
tertilor prin evenimente promotionale, furnizare
de spatiu pe pagini web pentru promovarea de
produse si servicii, promovare de produse si
servicii ale tertilor prin intermediul unui program
preferential pentru clienti, servicii de publicitate
pentru promovarea sensibilizării publicului cu
privire la problemele si initiativele de mediu,
administrare de concursuri în scopuri publicitare,
organizarea de concursuri în scopuri publicitare,
promovarea vânzării de bunuri si servicii
pentru terti prin distribuirea de materiale tipărite
si organizarea de concursuri promotionale,
promovare (publicitate) de călătorii, promovare
de competitii si evenimente sportive, promovare
de produse si servicii pentru terti, publicitate,
în special servicii pentru promovarea de
produse, organizare de expozitii si târguri
comerciale în scopuri comerciale si de
promovare, promovarea produselor si serviciilor
altor persoane prin posibilitatea sponsorilor de a-
si asocia produsele si serviciile cu programe de
premiere, organizare de evenimente, expozitii,
târguri si spectacole în scopuri comerciale,
promotionale si publicitare în directă legătură cu
portul şi cântecul popular, obiceiurile şi tradiţiile,
folclorul şi meşteşugurile tradiţionale, obiceiurile
tradiţionale gastronomice, munca câmpului şi
munca în gospodării, planificare si organizare
de târguri comerciale, expozitii si prezentări în
scopuri economice sau publicitare, promovarea
de concerte, concursuri şi evenimente speciale,
organizarea de expoziţii şi târguri în scopuri
comerciale şi de promovare a produselor
tradiţionale gastronomice şi a produselor
meşterilor populari, servicii de publicitate şi
promovare a agroturismului şi a meşteşugurilor.
38. Telecomunicatii, emisiuni de stiri
(transmisii), emisiuni televizate (transmisii),
emisiuni radiofonice (transmisii), servicii de
radiodifuziune, radiodifuziune sonoră digitală,
radiodifuziune si transmitere de programe
radio, transmisie de programe radio, transmisie
radio prin cablu, difuzare de programe radio,
servicii de informare prin radio, comunicare de
date prin radio, transfer de date prin radio,
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transfer de informatii prin radio, transmisie
de informatii prin radio, difuzarea la radio si
televiziune, difuzare de programe prin radio,
servicii de radiodifuziune prin internet, servicii
de comunicatii prin radiofrecventă, servicii de
informare privind radiodifuziunea, transmitere
de date computerizate prin radio, servicii de
comunicatii radiofonice, telefonice, telegrafice,
furnizare de servicii de radio mobil privat,
difuzare de programe radio si de televiziune,
transmitere de programe radio si de televiziune,
radiodifuziune de programe de televiziune si
radio prin retele de cablu sau fără fir, difuzare
radiofonică de informatii si alte programe,
servicii de televiziune radiodifuzată pentru
telefoane mobile, radiodifuziune si transmitere
de programe de televiziune, radiodifuziune de
programe de televiziune pe internet, difuzare
de programe de radio si televiziune interactive,
servicii de radiodifuziune sonoră, vizuală si prin
cablu, radiodifuziune de continut audiovizual si
multimedia pe internet, transmisie de programe
de radio si televiziune prin satelit, radiodifuziune
si transmitere de programe de televiziune
cu plată, radiodifuziune si transmitere de
programe de televiziune prin cablu, servicii de
paging (radio, telefon sau alte mijloace de
comunicatii electronice), difuzare de programe
de radio si televiziune, inclusiv prin retele
de cablu, furnizare de informatii cu privire
la radiodifuziunea prin cablu a programelor
de televiziune, radiodifuziune de programe de
televiziune folosind servicii video la cerere
si de televiziune cu plată, transmisie prin
satelit de sunete, imagini, semnale si date,
transmitere de continut audio si video prin satelit,
difuzare de programe şi emisiuni de radio şi
de televiziune, servicii de forumuri de discuţii
pe internet, furnizarea de camere de discuţii
în spaţiu virtual, respectiv pe internet (internet
chatrooms), furnizarea de camere de chat pe
internet si forumuri online, trasmiterea de video
la cerere.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
productia de emisiuni radiofonice, emisiuni
de radio (programare), productie de emisiuni
de televiziune, producere de emisiuni-concurs
pentru televiziune, productie de emisiuni de
televiziune de divertisment, divertisment de
natura emisiunilor de stiri televizate, servicii
pentru productie de divertisment sub formă de
emisiuni de televiziune, divertisment radiofonic,
montaj de programe radiofonice, instruire prin
intermediul radiodifuziunii, divertisment de radio
si televiziune, prezentare de programe de
radio, productie de efecte speciale pentru radio,

productii de film, televiziune si radio, productie
de evenimente sportive pentru radio, servicii de
divertisment radiofonic si televizat, realizare de
programe de divertisment radiofonic, servicii de
divertisment radiofonic prin internet, planificarea
programelor de radio si de televiziune, productie
si prezentare de programe de radio, închirierea
de posturi de radio si televiziune, servicii de
educatie furnizate prin intermediul radioului,
productie de programe radiofonice si de
televiziune, pregătire de programe radiofonice
si de televiziune, servicii de prezentatori de
radio si de televiziune, servicii radiofonice pentru
pregătirea continuă a personalului didactic,
servicii de programe de stiri pentru radio sau
televiziune, pregătire si productie de programe
de radio si televiziune, emiterea simultană a
unor programe radio pe mai multe posturi,
divertisment muzical, organizare de spectacole
muzicale live, organizare de divertisment
muzical, organizarea de concerte muzicale
pentru radio, servicii de festivaluri muzicale,
productie de videouri muzicale, organizare de
concursuri muzicale, organizarea de concerte
muzicale pentru televiziune, organizare de
spectacole muzicale, prezentare de spectacole
muzicale, producere de concerte muzicale,
productie de spectacole muzicale, concerte de
muzică în direct, spectacole cu muzică în
direct, servicii de muzică în direct, productie
de înregistrări sonore si muzicale, organizare
de spectacole vizuale si muzicale, organizare
de spectacole muzicale în direct, organizare si
coordonare de concerte muzicale, organizarea
de concerte în direct sustinute de formatii
muzicale, servicii educationale sub formă de
programe muzicale de televiziune, spectacole
muzicale în mijlocul publicului organizate la
săli de spectacole, prezentare de spectacole
în direct sustinute de o formatie muzicală,
servicii de furnizare de divertisment sub formă
de spectacole muzicale în direct, furnizare de
instalatii pentru filme, spectacole, piese de
teatru, muzică sau instruire educatională, servicii
de educatie furnizate prin intermediul statiunilor
turistice, organizare si coordonare de cursuri
educative în domeniul industriei turismului,
organizarea de spectacole culturale, coordonare
de activităti culturale, organizarea de festivaluri
în scopuri culturale, organizare de festivităti în
scopuri culturale, organizarea de spectacole în
scopuri culturale, organizarea de evenimente
culturale si artistice, organizare de prezentări
în scopuri culturale, realizare de expozitii
cu scopuri culturale, organizare de expozitii
în scopuri culturale, administrare (organizare)
de activităti culturale, ateliere organizate în
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scopuri culturale, organizarea de congrese în
scopuri culturale, organizare de festivaluri în
scopuri culturale, organizare de evenimente
în scopuri culturale, organizarea de competitii
în scopuri culturale, organizare si coordonare
de activităti culturale, organizarea de seminarii
în materie de activităti culturale, organizare
de conferinte în materie de activităti culturale,
organizare de evenimente de divertisment si
evenimente culturale, organizare de activităti
culturale pentru tabere de vară, organizare de
expozitii în scopuri culturale sau educative,
organizare si realizare de tâguri cu scop cultural
sau educational, organizarea de concursuri
educative si culturale, organizare de concursuri
(divertisment), producţia de emisiuni-concurs
pentru televiziune, organizarea de concursuri
în domeniul educatiei sau divertismentului,
servicii de divertisment sub formă de
concursuri, organizare de conferinte, expozitii
si concursuri cu scop cultural, educaţional
şi de divertisment, organizarea de competiţii
(educaţie sau divertisment), publicarea de
cataloage cu informatii turistice, organizarea
de cursuri de instruire pentru turisti, fotografie,
fotoreportaje, organizare de concursuri în
domeniul fotografiei şi fotoreportajului, realizare
de emisiuni televizate şi programe radio,
producţia de programe radio şi de televiziune,
organizare de evenimente, expozitii, târguri,
festivaluri si spectacole cu scopuri culturale,
educative şi de instruire în directă legătură
cu portul, jocul şi cântecul popular, obiceiurile
şi tradiţiile, folclorul şi meştegurile tradiţionale,
obiceiurile tradiţionale gastronomice, munca
câmpului şi munca în gospodării, organizarea
de manifestări şi concursuri cu scop cultural,
educaţional şi de divertisment cu tematică
specială şi în special privind munca câmpului
şi munca în gospodării, instruire şi demonstraţii
privind meşteşugurile tradiţionale, arta populară
şi modurile de preparare a alimentelor
în bucătăria tradiţională rurală, munca
câmpului şi munca în gospodării, organizarea
de evenimente culturale, educative şi de
divertisment cu tematică populară/folclorică,
organizarea de evenimente culturale, concerte,
organizarea de spectacole, evenimente speciale
şi în special serbări câmpeneşti/festivaluri,
organizarea şi susţinerea de ateliere (instruire),
furnizarea online de imagini video şi fotografii
nedescărcabile, microfilmare, producţia de
programe radio şi de televiziune in scopuri
culturale, educative, de instruire si de
divertisment în directă legătură cu portul, jocul şi
cântecul popular, obiceiurile şi tradiţiile, folclorul
şi meştegurile tradiţionale, obiceiurile tradiţionale

gastronomice, munca câmpului şi munca în
gospodării, productia de emisiuni de radio si de
televiziune cu scop de instruire şi demonstraţii
privind meşteşugurile tradiţionale, arta populară
şi modurile de preparare a alimentelor în
bucătăria tradiţională rurală, munca câmpului
şi munca în gospodării, realizare de emisiuni
de radio si televiziune cu tematică populară/
folclorică.

───────

(210) M 2022 01186
(151) 16/02/2022
(732) NGM MANAGEMENT START-UP

WOOD S.R.L., STR. UNIRII NR.
17, JUD. GIURGIU, MIHĂILEȘTI,
085200, GIURGIU, ROMANIA

(540)

Carmangerie La Budae
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Carne de porc, aripioare de pui, cârnați,
cârnați afumați, carne de curcan, carne de
mânzat, carne de pasăre, carne de pui
proaspătă, carne de rață, carne preparată, carne
tocată, curcan, curcan proaspăt, ficat de porc,
ficat, intestine de porc, pastramă de porc,
pastramă de pui, pastramă din carne de vită,
pipote de pui, produse din carne de miel, pui, pui
preparat, pulpe de pui, pulpă, bucăți de carne
de pui, bucăți de curcan, caltaboș, carne, carne
afumata, burtă de vită, carne ambalată, carne
de vită, carne pentru cârnați, carne proaspătă,
carne și produse din carne, cărnuri, cotlete de
porc, felii de carne de oaie, file din piept de
pui, file de porc, jumări de porc, miel preparat,
pastramă, măruntaie, pipote de rață, produse
de curcan, produse din carne preparate, rinichi
de animale (organe), satay (frigărui de carne cu
sos), tobă, sarmale.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu diverse tipuri de carne, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu diverse tipuri de carne.
40. Procesarea alimentelor, afumarea cărnii.

───────
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(210) M 2022 01188
(151) 16/02/2022
(732) SC MLS INVEST TRADING SRL,

(740) DELIA BELCIU CABINET DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
STR. ARDELENI, NR.1, BL.39A, SC.1,
ET. 5, AP. 21, CAMERA 2, SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

WOK'N BOX

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

16. Meniuri, broşuri, afişe, materiale de
ambalare din carton şi material plastic, suporturi
pentru pahare din hârtie sau carton, pungi
din hârtie, carton sau plastic, pixuri şi
stilouri, creioane, jurnale şi agende, suporturi
publicitare tipărite, manual de operaţiuni,
manuale didactice, folii şi pungi pentru ambalat
şi împachetat.
39. Livrare de alimente si bauturi, ambalarea şi
depozitarea bunurilor.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
servicii de alimente și băuturi la pachet
(take-away), servicii de restaurant, servicii de
restaurant cu autoservire, servicii de restaurant
cu servire la pachet (take away), servicii de
restaurant fast-food, servicii de restaurante udon
si soba, servicii de bar, servicii de cafenea,
servicii de bufet, servicii de cantina, servicii de
catering care constau in furnizarea de produse
alimentare si bauturi, servicii de bufet pentru
gustari (snack-bar).

───────

(210) M 2022 01189
(151) 16/02/2022
(732) SC SOSTENIA ONLINE SRL, STR.

BARBU DELAVRANCEA NR. 13,
DEMISOL, CAMERA 2A, SECTOR
1, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

soline Marketplace
(531) Clasificare Viena:

27.05.01; 29.01.13; 26.11.01

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

39. 39 Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii, transportul
aerian, închirierea de aeronave, închirierea
de motoare de aeronave, transportul cu
ambulanţa, transportul cu maşini blindate,
transportul cu barja, închirierea de ambarcaţiuni,
transportul cu ambarcaţiunile, depozitarea de
ambarcaţiuni, rezervarea locurilor de călătorie,
servicii de îmbuteliere, transportul cu autobuzul,
închirierea de maşini, transportul cu maşina,
parcarea de maşini, servicii de folosire în
comun a maşinii, aprovizionarea distribuitoarelor
automate, depozitare de bagaje, organizare de
servicii de transport de pasageri, pentru alte
persoane, prin intermediul unei aplicaţii online,
pilotarea dronelor civile, aranjarea formalităţilor
pentru vize şi documente de călătorie pentru
persoanele care călătoresc în străinătate,
servicii de folosire în comun a autovehiculelor,
cărăuşie, umplerea bancomatelor cu numerar,
servicii de şoferie, colectarea de bunuri
reciclabile (transport), servicii de curierat
(mesaje sau mărfuri), organizarea de croaziere,
livrarea bunurilor, livrarea ziarelor/ livrarea de
ziare, livrarea bunurilor prin comandă poştală,
distribuirea de energie, închirierea clopotelor
de scufundare, închirierea costumelor de

(591) Culori revendicate: mov, violet,
portocaliu

STRADA GEORGE CĂLINESCU,
NR. 13, ETAJ 4, AP. 4, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) INVENTA AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA 
SRL, BDUL. CORNELIU COPOSU, 
NR. 7,BL.104, SC.2, ET.1, AP.31, 
SECTOR 3,BUCUREŞTI, 030606, 
ROMANIA
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scufundare, furnizarea de direcţii de deplasare
în scopuri de călătorie, închirierea de vitrine de
vin electrice, distribuirea de energie electrică,
însoţirea turiştilor, transportul cu feribotul,
livrarea de flori, francarea corespondenţei,
închirierea congelatoarelor, transportul de
mărfuri (transportul maritim de bunuri), servicii
de transportator (expeditor) de mărfuri, servicii
de agenţie de transport (expediere (am)/servicii
de agenţie de transport, transportul de mărfuri,
închirierea de garaje, împachetarea cadourilor,
operaţiuni de încărcare-descărcare, depozitarea
de bunuri, depozitare/înmagazinare, informaţii
despre depozitare, închirierea containerelor de
depozitare, transportul cu taxiul, remorcare,
închirierea de tractoare, furnizarea de informaţii
despre trafic, transportul cu tramvaiul, servicii
de transport pentru tururile de vizitare a
obiectivelor turistice, transportul prin conducte,
transport, transportul turiştilor, transportul şi
depozitarea deşeurilor/transportul şi depozitarea
gunoaielor, servicii de broker de transport,
rezervări de transport, organizarea transportului
pentru deplasările turistice, informaţii despre
transport, logistica transporturilor, transportul
de mobilier, rezervări de călătorie, salvare
subacvatică, descărcarea încărcăturilor, servicii
de remorcare în cazul avarierii vehiculelor,
închirierea de vehicule, închirierea de portbagaje
cu montare pe capota vehiculului, închirierea de
depozite, alimentarea cu apă, distribuirea apei,
închirierea scaunelor cu rotile, împachetarea
bunurilor.
40. Tratarea materialelor, reciclarea gunoaielor
și deșeurilor, filtrarea aerului și tratarea
apei, servicii de imprimare, conservarea
alimentelor și a băuturilor, abraziune,
purificarea aerului, dezodorizarea aerului,
împrospătarea aerului, închirierea aparatelor de
aer condiţionat, aplicarea de apreturi de finisaj pe
materialele textile, fierărie, fabricarea cazanelor,
închirierea de cazane, legătorie, lustruirea
prin abraziune, placare cu cadmiu, placare
cu crom, tivirea ţesăturilor, tăierea ţesăturilor,
impermeabilizarea țesăturilor/impermeabilizarea
pânzelor, ignifugarea ţesăturilor/ignifugarea
pânzelor/ ignifugarea materialelor textile,
vopsirea ţesăturilor, precontractarea ţesăturilor,
modificarea articolelor de îmbrăcăminte, servicii
de separare a culorilor, tratamente de rezistenţă
la rupere pentru articolele de îmbrăcăminte,
servicii de crioconservare, confecţionarea
personalizată a blănurilor, croitorie
personalizată, asamblarea personalizată a
materialelor pentru terţi, decontaminarea
materialelor periculoase, servicii de tehnician
dentar, distrugerea deşeurilor şi gunoaielor,

croitorie de damă, servicii de vopsire,
galvanizare, brodare, producerea de energie,
gravare, albirea ţesăturilor, măcinarea făinii,
afumarea alimentelor, conservarea alimentelor
şi a băuturilor, înrămarea lucrărilor de
artă, congelarea alimentelor, zdrobirea
fructelor, împâslirea ţesăturilor, condiţionare
a blănurilor, tratarea blănurilor împotriva
moliilor, lustruirea blănurilor, satinarea blănurilor,
vopsirea blănurilor, galvanizare, închirierea
generatoarelor, poleire, suflarea sticlei, placarea
cu aur, şlefuire, incinerarea deşeurilor şi
a gunoiului, tăierea (multiplicarea) cheilor,
închirierea maşinilor de tricotat, laminare,
trasarea cu laserul, vopsirea articolelor
din piele, prelucrarea articolelor din piele,
tipărire litografică, magnetizare, placarea cu
metal, tratarea metalului, călirea metalului,
turnarea metalului, frezare, placarea cu
nichel, tipărirea offset, şlefuirea sticlei optice,
finisarea hârtiei, tratarea hârtiei, imprimarea de
modele, tratarea prin presare permanentă a
ţesăturilor, servicii de fotoculegere, developarea
filmelor fotografice, imprimare fotografică,
fotogravură, materiale de rabotare, arderea
argilelor/arderea argilelor, tipărire (imprimare),
procesarea filmelor cinematografice, procesarea
uleiului, tighelire, reciclarea deşeurilor şi a
gunoiului, servicii de rafinare, prelucrarea
articolelor de şelărie, servicii de sablare, tăierea
materialelor cu fierăstrăul, vopsirea pantofilor,
imprimarea serigrafică, placarea cu argint,
prepararea pieilor, sacrificarea animalelor,
lipire, sortarea deşeurilor şi a materialelor
reciclabile (transformare), închirierea aparatelor
pentru încălzirea spaţiului, decaparea finisajelor,
tăbăcire, taxidermie, vopsirea materialelor
textile, tratarea materialelor textile/tratarea
ţesăturilor, tratarea materialelor textile împotriva
moliilor, tăierea şi prelucrarea cherestelei,
acoperirea cu cositor, colorarea geamurilor de
la maşină, imprimare 3d personalizată pentru
alţii, fabricarea berii pentru alţii, fabricare la
comandă de pâine, furnizarea de informaţii
cu privire la tratarea materialelor, refolosirea
creativă (reciclarea deşeurilor), vulcanizare
(tratamentul materialelor), urzit (războaie
de ţesut), tratarea deşeurilor (transformare),
tratarea apei, servicii de sudare, tratamente
de colorare a geamurilor, reprezentând un
strat de acoperire superficial, prelucrarea
lemnului, tratarea lânii, pasteurizarea alimentelor
şi băuturilor, producţia de vin pentru alţii,
consultanţă în domeniul vinificaţiei, tăbăcire,
taxidermie, vopsirea materialelor textile, tratarea
materialelor textile/tratarea ţesăturilor, tratarea
materialelor textile împotriva moliilor, tăierea şi
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organizarea şi susţinerea unor forumuri
educaţionale în persoană, închirierea de acvarii
interioare, servicii de karaoke, interpretariat
lingvistic, servicii de punere în pagină, altele
decât pentru scop publicitar, servicii de
împrumutale bibliotecii, închirierea de aparate de
fuminat pentru scenele de teatru sau studiourile
de televiziune, microfilmare, servicii de bibliotecă
mobilă, servicii de modelpentru artişti, închirierea
de filme, servicii de studiouri de film, furnizarea
de facilităţi pentru muzee (prezentări, expoziţii),
servicii de compoziţie muzicală, producţia
de muzică, servicii de reporteri de ştiri,
servicii de duburide noapte divertisment), şcoli
de grădiniţă: publicarea online a cărţilor şi
jurnalelor electronice, furnizarea online de
publicaţii electronice, nedescărcabile, furnizarea
online de muzică, nedescărcabilă, furnizarea
online de imagini video, nedescărcabile,
servicii de orchestră, organizarea de competiţii
(educaţie sau divertisment), organizarea de
expoziţii în scopuri culturale sau educaţionale,
organizarea de competiţii sportive, organizarea
de loterii, organizarea de baluri, organizarea de
spectacole (servicii de impresar), organizarea
de spectacole de modă în scopuri de
divertisment, organizarea de evenimente de
divertisment de tip cosplay (joc costumat),
planificarea de petreceri divertisment), servicii
de instructor personat(antrenament de fitness),
raportare fotografică, fotografie, educaţie fizică,
instruire practică (demonstraţii), prezentarea
spectacolelor de circ, prezentarea spectacolelor
de varietate, prezentarea prestaţiilor live,
publicarea de texte, altele decât textele
de publicitate, publicarea cărţilor, divertisment
radio, închirierea aparatelor de radio şi
televizoarelor, producţia de programe radio
şi de televiziune, servicii de studiouri de
înregistrare, furnizarea facilităţilor de recreere,
furnizarea de informaţii cu privire la activităţile
recreaţionale, furnizarea de recenzii pentru
scopuri de divertisment sau culturale, furnizarea
clasamentelor folosite în scopuri de publicitate
sau culturale, închirierea simulatoarelor de
antrenament, servicii de evaluare a stării
fizice pentru antrenamente, pictură pe faţă,
educaţie religioasă, instruirea în sadofinstruirea
în ceremonia ceaiului), scrierea de scenarii
de film, scenarii, altele decât cele publicitare,
organizarea şi susţinerea de seminarii,
închirierea de decoruri pentru spectacole,
producţia de spectacole, interpretarea în
limbajului semnelor, închirierea de echipament
pentru scufundări libere, compunerea de
melodii, închirierea de înregistrări sonore,
servicii de tabere sportive, furnizarea de

41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
academii(educaţie), instruirea în artele marţiale
aikido, servicii de parcuri de amuzament,
furnizarea serviciilor de amuzament de
tip arcade, dresarea animalelor, închirierea
lucrărilor de artă, închirierea echipamentelor
audio, organizarea concursurilor de frumuseţe,
educaţie de tip şcoală cu internat, rezervarea
locurilor pentru spectacole, servicii de caligrafie,
furnizarea de facilităţi pentru cazinouri
jocuri de noroc, spectacole cinematografice/
spectacole de cinema, închirierea de
aparate cinematografice, servicii de club
(divertisment sau educaţie), antrenare
(instruire), organizarea şi susţinerea colocviilor,
organizarea şi susţinerea de concerte,
organizarea şi susţinerea conferinţelor,
organizarea şi susţinerea congreselor, cursuri de
corespondenţă, servicii culturale, educaţionale
sau de divertisment furnizate de galeriile
de artă, distribuţie de filme, transfer de
know-how (instruire), servicii educaţionale
furnizate de asistenţi pentru nevoi speciale,
pregătire în judo, examinare pedagogică pentru
utilizatori în vederea calificării ca piloţi de
drone, servicii de inginerie de sunet pentru
evenimente, sevicii de ditare video pentru
evenimente, servicii de tehnician de lumini
pentru evenimente, regizarea de filme, alta
decât filmele publicitare, servicii de disc jockey,
servicii de discotecă, dublări, furnizarea de
informaţii în domeniul educaţie, examinări
referitoare ia educaţie, servicii educaţionale
furnizate de şcoli, tehnoredactare computerizată
electronică, servicii de amuzament, servicii de
divertisment, furnizarea de informaţii în domeniul
divertismentului, producţii de film, altele
decât filmele publicitare, furnizarea de filme,
nedescărcabile, prin servicii video la cerere,
efectuarea antrenamentelor de fitness, servicii
de jocuri de noroc, servicii de jocuri furnizate
online de la o reţea computerizată, închirierea
echipamentului pentru jocuri, furnizarea de
articole pentru golf, efectuarea de excursii cu
ghid, efectuarea de excursii de căţărare cu ghid,
predarea gimnasticii, servicii ale cluburilor de
sănătate (antrenamente de sănătate şi fitness),
servicii de tabere de vacanţă (divertisment),

prelucrarea cherestelei, acoperirea cu cositor,
colorarea geamurilor de la maşină, fabricarea
berii pentru alţii, fabricare la comandă de
pâine, furnizarea de informaţii cu privire
la tratarea materialelor, refolosirea creativă
(reciclarea deşeurilor), vulcanizare (tratamentul
materialelor), urzit (războaie de ţesut).
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facilităţi sportive, închirierea de echipament
sportiv, cu excepţia vehiculelor, închirierea
de terenuri de sport, închirierea de facilităţi
pentru stadioane, închirierea de decoruri pentru
scenă, subtitrare, organizarea şi susţinerea
de simpozioane, predare/servicii educaţionale/
servicii de instruire, divertisment de televiziune,
furnizarea de programe de televiziune,
nedescărcabile, prin intermediul serviciilor video
la cerere, închirierea terenurilor de tenis,
producţii de teatru, servicii de agenţie de bilete
(divertisment), cronometrarea evenimentelor
sportive, închirierea de jucării, servicii de
instruirecu ajutorul simulatoarelor, traducere,
meditaţii, închirierea aparatelor de înregistrare
video, închirierea camerelor video/închirierea
camerelorde filmat, editarea casetelor video,
închirierea casetelor video, înregistrarea pe
casete video, ghidare vocaţională (consiliere
educaţională sau de instruire), recalificare
vocaţională, organizarea şi susţinerea de
ateliere (instruire), scrierea de texte altele decât
cele publicitare, servicii de grădină zoologică.
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
şi forestiere brute şi neprocesate, grăunţe
şi seminţe brute şi neprocesate, fructe şi
legume proaspete, ierburi proaspete, plante şi
flori naturale, bulbi, puieţi şi seminţe pentru
plantare, animale vii, hrană şi băutri pentru
animale, malţ, alge, neprocesate, pentru consum
uman sau animal, algarovilla pentru consum
animal, migdale (fructe), plante de aloe vera,
anşoa, viu, hrană pentru animale, preparate
pentru îngrăşarea animalelor/ preparate pentru
îngrăşarea animalelor domestice, animale vii,
nisip aromat(aşternut) pentru animalele de
companie, aranjamente din fructe proaspete,
anghinare, proaspătă, deşeuri de trestie de
zahăr (materie primă), scoarţe brute, orz,
fasole, proaspătă, sfeclă, proaspătă, fructe de
pădure, proaspete, băuturi pentru animalele de
companie, hrană pentru păsări, tărâţe, terci de
tărâţe pentru consum animal, animale pentru
împerechere, hrişcă, neprocesată, produse
secundare rezultate din procesarea cerealelor,
pentru consum animal/produse reziduale din
cereale pentru consum animal, seminţe de
cereale, neprocesate, castane, proaspete,
produse masticabile comestibile pentru animale,
rădăcini de cicoare, cicoare, proaspătă, pomi
de crăciun, citrice, proaspete, boabe de
cacao, brute, coajă de nucă de cocos, nuci
de cocos, copră, raci, vii, crustacee, vii,
castraveţi, proaspeţi, os de sepie pentru păsări,
deşeuri distilate pentru consum animal, biscuiţi
pentru câini, borhot, preparate pentru păsările
ouătoare, ouă pentru incubaţie, fertilizate, icre

de peşte, peşte, viu, făină de peşte pentru
consum animal, momeală de pescuit, vie,
făină de in (nutreţ), bulbi de flori/ bulbi, flori,
naturale, flori, uscate, pentru decorare, nutreţ/
hrană pentru animale/furaj, fructe, proaspete,
reziduuri de fructe(tescovină)/tescovină, ierburi
de grădină, proaspete, usturoi, proaspăt, grăunţe
(cereale), grăunţe pentru consum animal,
struguri, proaspeţi, şroturi pentru păsări, fân,
alune de pădure, proaspete, heringi, vii, conuri
de hamei, hamei, insecte comestibile, vii,
boabe de ienupăr, crap koi (crap japonez),
viu, nuci de cola, praz, proaspăt, lămâi,
proaspete, linte, proaspătă, lăptucă, proaspătă,
var pentru furajele animalelor, seminţe de in
pentru consum animal, făină din seminţe de in
pentru consum animal, seminţe de incomestibile,
neprocesate, aşternut pentru animale, aşternut
de turbă, homari, vii, boabe de roşcove,
în formă brută, porumb, turtă de porumb
pentru vite, malţ pentru fabricarea berii şi
distilare, terci pentru îngrăşarea animalelor,
făină pentru animale, animale de menajerie,
spori de ciuperci pentru înmulţire, ciuperci,
proaspete, midii, vii, urzici, nuci, neprocesate,
moluşte, vii, momeală de pescuit uscată
prin înghețare, flori comestibile, proaspete,
ghimbir proaspăt, boabe de soya, proaspete,
plante de cannabis, cannabis, neprocesat,
ovăz, turtă de oleaginoase/ turtă pentru
vite, măsline, proaspete, ceapă, proaspătă,
portocale, proaspete, stridii, vii, arbori de palmier,
palmieri (frunzele arborelui de palmier), făină
de arahide pentru animale, turtă de arahide
pentru animale, arahide, proaspete, mazăre,
proaspătă, ardei(plante), hrană pentru animalele
de companie, conuri de pin, plante, plante,
uscate, pentru decorare, polen (materie primă),
cartofi, proaspeţi, păsări de curte, vii, quinoa,
neprocesată, turtă de rapiţă pentru vite, reziduuri
din cazan, după distilare, rubarbă, proaspătă,
făină de orez pentru furaje, orez, neprocesat,
rădăcini pentru consum animal, tufe de trandafiri,
plută brută, secară, somon, viu, sare pentru
vite, hârtie de culoare nisipului(aşternut) pentru
animalele de companie, sardine, vii, castraveţi
de mare, vii, seminţe germinate pentru uz
botanic, răsaduri, seminţe pentru plantare/
seminţe de plante, susan comestibil, neprocesat,
moluşte, vii, arbuşti/tufe, ouă de viermi de
mătase, viermi de mătase, spanac, proaspăt,
languste, vii, dovleci, proaspeţi, nutreţ de grajd
pentru animale, strat de protecţie din paie,
aşternut din paie, paie (furaje), furaje pentru
fortifierea organismului animal, trestie de zahăr,
ştiuleţi de porumb dulce neprocesat (decojiţi sau
întregi), arbori, trufe, proaspete, trunchiuri de
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arbori, ton, viu, turbă, naturală/gazon, cherestea
brută, cherestea netăiată, dovlecei, proaspeţi,
legume, proaspete, plante de viţă de vie, grâu,
germeni de grâu pentru consum animal, aşchii
de lemn pentru fabricarea celulozei de lemn,
coroane din flori naturale, drojdie pentru consum
animal.
32. Bere, băuturi non-alcoolice, ape minerale
şi gazoase, băuturi din fructe şi sucuri de
fructe, siropuri şi alte preparate non-alcoolice
pentru fabricarea băuturilor, preparate pentru
fabricarea apei gazoase, apă gazoasă, băuturi
din aloe vera, nealcoolice, aperitive, nealcoolice,
vin de orz (bere), bere, must de bere,
cocktail-uri pe bază de bere, preparate pentru
fabricarea băuturilor, cidru, nealcoolic, cocktail-
uri, nealcoolice, băuturi energizante, esenţe non-
alcoolice pentru fabricarea băuturilor, extracte de
hamei pentru fabricarea berii, sucuri de fructe/
suc de fructe, nectaruri de fructe, nealcoolice,
bere de ghimbir, must de struguri, nefermentat,
băuturi izotonice, cvas, limonade, băuturi non-
alcoolice din fructe uscate, shandy, apă lithia
(bogată în litiu), bere de malţ, must de
malţ, apă minerală (băuturi), must, extracte
de fructe nealcoolice, băuturi nealcoolice pe
bază de suc de fructe, băuturi nealcoolice,
băuturi nealcoolice pe bază de miere, băuturi
nealcoolice aromatizate cu cafea, băuturi
nealcoolice aromatizate cu ceai, sirop de
migdale, pastile pentru băuturile efervescente,
pulberi pentru băuturile efervescente, băuturi
sportive bogate în proteine, băuturi pe bază
de orez, altele decât substituenţii de lapte,
sarsaparilla (băuturi nealcoolice), sifon, şerbeturi
(băuturi)/sorbeturi (băuturi), smoothie-uri, apă
carbogazoasă, băuturi răcoritoare, băuturi pe
bază de soia, altele decât substituenţii de lapte,
siropuri pentru băuturi, siropuri pentru limonadă,
ape de masă, suc de roşii(băutură), sucuri de
legume (băuturi), ape (băuturi), băuturi din zer.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură
cu acestea, analize industriale, servicii de
cercetare industrială şi design industrial,
control şi autentificare a calităţii, proiectarea
şi dezvoltarea de componente hardware şi
software ale calculatorului, analiză pentru
exploatarea câmpurilor petroliere, servicii
de arhitectură, consultanţă în arhitectură,
autentificarea lucrărilor de artă, cercetare
bacteriologică, cercetare biologică, calibrare
(măsurare), servicii de cartografie, analiză
chimică, cercetare chimică, servicii de
chimie, studii clinice, însămânţarea norilor,
computerizare în nori (cloud computing),
închirierea de calculatoare, programare

computerizată, proiectare de software pentru
calculatoare, închirierea de software pentru
calculatoare, analiza sistemelor informatice,
proiectarea sistemelor informatice, consultanţă
software pentru calculatoare, servicii de protecţie
împotriva viruşilor de calculator, consultanţă
în tehnologia calculatoarelor, consultanţă
în securitatea informatică, proiectarea
construcţiilor, consultanţă în proiectarea şi
dezvoltarea componentelor hardware pentru
calculator, consultanţă în domeniul economisirii
energiei, conversia datelor sau documentelor din
format fizic în format electronic, conversia datelor
şi a programelor pentru calculator, alta decât
conversia în format fizic, cercetare în domeniul
cosmeticii, crearea şi mentenanţa site-urilor web
pentru terţi, crearea şi proiectarea pentru terţi de
indexuri de informaţii bazate pe site-urile web
(servicii de tehnologia informaţiei), consultanţă în
securitatea datelor, servicii de criptare a datelor,
proiectarea de decoraţiuni interioare, amenajare/
design interior, digitalizarea documentelor
(scanare), proiectarea de rochii, duplicarea
programelor de calculator, stocarea electronică a
datelor, monitorizarea electronică a informaţiilor
personale de identificare pentru a detecta
furtul de identitate prin intermediul internetului,
monitorizarea electronică a activităţii cărţilor
de credit pentru a detecta furtul de identitate
prin intermediul internetului, audit energetic,
inginerie, sondaje geologice, prospecţiuni
geologice, cercetare geologică, design de arte
grafice, analiza scrisului de mână (grafologie),
găzduirea site-urilor (site-uri web), proiectare
industrială, consultanţă în domeniul tehnologiei
informaţiei (it), furnizarea de informaţii în
legătură cu tehnologia calculatoarelor şi
programare prin intermediul unui site web,
instalarea de software pentru calculatoare,
consultanţă în securitatea internetului, expertize
topografice, mentenanţa software-ului pentru
calculatoare, cercetare mecanică, informaţii
meteorologice, monitorizarea sistemelor de
calcul (calculatoarelor) prin acces de
la distanţă, monitorizarea sistemelor de
calcul (calculatoarelor) pentru a detecta
defecţiunile, monitorizarea sistemelor de
calcul (calculatoarelor) pentru a detecta
accesul neautorizat sau încălcarea securităţii
datelor, efectuarea copiilor de siguranţă
prin trimiterea datelor în afara locaţiei,
prospectarea petrolului, sondaje referitoare
la câmpurile petroliere, testarea sondelor
petroliere, servicii externalizate furnizate în
domeniul tehnologiei informației, închiriere de
contoare pentru înregistrarea consumului de
energie, servicii de autentificare a utilizatorilor
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folosind tehnologie pentru tranzacții de comerț
electronic, servicii de autentificare a utilizatorilor
folosind o tehnologie de conectare unică pentru
aplicații software online, proiectarea ambalajelor,
cercetare în domeniul fizicii, platforma ca
serviciu (paas), dezvoltare de platforme de
calculatoare, design de cărți de vizită, cercetare
științifică și tehnologică în domeniul dezastrelor
naturale, servicii de explorări în domeniul
industriei petroliere, a gazului și miniere,
cercetare științifică și tehnologică referitoare la
cartografierea brevetelor, cercetare în domeniul
construcțiilor de clădiri, cercetare în domeniul
tehnologiei de telecomunicații, cercetare în
domeniul sudurii, cercetare medicală, design
grafic pentru materialele promoţionale, controlul
calităţii, evaluarea calităţii lemnului pe picior,
evaluarea calităţii lânii, recuperarea datelor
de pe calculator, cercetarea şi dezvoltarea
de produse noi pentru terţi, cercetare în
domeniul protecţiei mediului, furnizarea de
informaţii ştiinţifice, consiliere şi consultanţă cu
privire la reducerea emisiilor de carbon, servicii
de laboratoare ştiinţifice, cercetare ştiinţifică,
furnizarea de motoare de căutare pentru internet,
găzduire pe servere, software ca serviciu (saas),
dezvoltarea de software în cadrul publicării
de software, stilizare (proiectare industrială),
topografie, cercetare tehnologică, efectuarea
de studii cu privire la proiectele tehnice,
scriere tehnică, consultanţă tehnologică,
consultanţă în tehnologia telecomunicaţiilor,
testarea materialelor, testarea materialelor
textile, explorare subacvatică, deblocarea
telefoanelor mobile, actualizarea software-
ului pentru calculatoare, planificare urbană,
efectuarea inspecţiei tehnice auto pentru
vehicule, analiza apei, prognoze meteorologice,
închirierea serverelor web, consultanţă în
proiectarea site-urilor web.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară, servicii de unităţi de cazare
(hoteluri, pensiuni), servicii de lounge cu
narghilea, servicii de bar, servicii de pensiune,
rezervări la pensiuni, pensiuni pentru animale,
servicii de cafenea, servicii de bufet, furnizarea
de facilităţi pentru camping, servicii de cantină,
închirierea de scaune, mese, feţe de masă,
sticlărie, închirierea aparatelor de gătit, servicii
de creşă (crèche), închirierea dozatoarelor de
apă potabilă, servicii de catering care constau
în furnizarea de produse alimentare şi băuturi,
sculptură în alimente, servicii de tabere de
vacanţă (cazare), servicii hoteliere, rezervări
de hoteluri, închirierea aparatelor de iluminat,
închirierea sălilor de şedinţe, servicii de motel,
servicii de recepţie pentru cazare temporară

(gestionarea sosirilor şi plecărilor), servicii
de restaurant, servicii de aziluri de bătrâni,
servicii de restaurant cu autoservire, servicii de
bufet pentru gustări (snack-bar), închirierea de
(locuinţe pentru) cazare temporară, rezervări
pentru cazarea temporară, închirierea corturilor,
servicii de case de vacanţă, închirierea clădirilor
transportabile, servicii de restaurante udon and
soba, decorare de alimente, decorarea de torturi,
informații și consiliere cu privire la prepararea de
mâncăruri, servicii de bucătari personali, servicii
de restaurante washoku.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare
pentru persoane şi animale, servicii
de agricultură, acvacultură, horticultură şi
silvicultură, dispersarea de fertilizatori şi alte
substanţe chimice agricole pe suprafeţe şi pe
cale aeriană, servicii de medicină alternativă,
creşterea animalelor, îngrijirea animalelor,
servicii de acvacultură, servicii de aroma terapie,
servicii de inseminare artificială, servicii de
saloane de înfrumuseţare, servicii de bănci
de sânge, perforarea trupului (body piercing),
chiropractică, servicii de sanatoriu pentru
convalescenţi, servicii stomatologice, depilarea
cu ceară, închirierea de echipamente pentru
ferme, servicii de viticultura, consultanţă în
domeniul viticulturii, servicii de fertilizare in
vitro, aranjamente florale, servicii de grădinărit,
implanturi de păr, coafură, închiriere de aparate
pentru coafarea părului, îngrijirea sănătăţii,
servicii de îngrijire la domiciliu, servicii de
sănătate prin apă (spa), servicii de centre
de sănătate, consiliere în domeniul sănătăţii,
horticultură, cultivarea plantelor, servicii de
îngrijire de tip hospice, servicii de spitaliceşti,
servicii de bănci de ţesuturi umane, închiriere
de animale pentru scopuri de grădinărit,
închiriere de stupi de albine, terapie asistată
cu animale, servicii de analize medicale în
scop de diagnostic și tratament furnizate
de laboratoare medicale, examinare medicală
(screening), grădinărit peisagistic, proiectare
peisagistică, îngrijirea gazonului, manichiură,
masaj, servicii medicale clinice, asistenţă
medicală, închirierea de echipamente medicale,
consiliere medicală pentru persoanele cu
dizabilităţi, servicii de moaşe, servicii de
cămine de bătrâni, îngrijire, medicală, servicii
prestate de opticieni, servicii de ortodonţie,
îngrijire paliativă, servicii de control al
dăunătorilor pentru agricultură, acvacultură,
horticultură şi silvicultură, îngrijirea animalelor de
companie, consiliere farmaceutică, fizioterapie/
terapie fizică, servicii de pepinieră, servicii
de chirurgie plastică, prepararea reţetelor
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de către farmacişti, servicii de psiholog,
servicii de baie publică în scopuri igienice,
servicii de reîmpădurire, reabilitarea pacienţilor
consumatori de stupefiante, servicii de case
de odihnă, servicii de sanatorii, închirierea
instalaţiilor sanitare, servicii de saună, servicii
de solarii, terapie logopedică, tatuare, servicii
de telemedicină, servicii de terapie, tratarea
arborilor, plantarea arborilor pentru reducerea
emisiilor de carbon, servicii de băi turceşti,
exterminarea dăunătorilor pentru agricultură,
acvacultură, horticultură şi silvicultură, asistenţă
veterinară, servicii de machiaj, distrugerea
buruienilor, realizarea coroanelor, consiliere
alimentară și nutrițională, închiriere de roboți
chirurgicali.
1. Produse chimice pentru utilizare în industrie,
ştiinţe şi fotografie, precum şi în agricultură,
horticultură şi silvicultură, răşini artificiale
neprelucrate, materiale plastice neprelucrate,
compoziţii pentru stingerea şi prevenirea
incendiilor, preparate pentru călirea şi lipirea
metalelor, substanţe pentru tăbăcirea pieilor
şi a blănurilor de animale, adezivi pentru
utilizare în industrie, chituri şi alte materiale
de umplere, compost, bălegar, îngrăşăminte,
preparate biologice pentru utilizare în industrie
şi ştiinţe, acetat de celuloză, neprelucrat,
acetaţi (chimicale), anhidridă acetică, acetonă,
acetilenă, tetraclorură de acetilenă, compoziţii
chimice rezistente la acid, acizi, apă acidulată
pentru încărcarea bateriilor/apă acidulată pentru
încărcarea acumulatoarelor, răşini acrilice,
neprelucrate, actiniu, cărbune activ/cărbune
activat, aditivi, produse chimice pentru fluide
de foraj/aditivi chimici pentru fluide de foraj,
aditivi, produse chimice pentru carburanţi/
aditivi chimici pentru carburanţi, aditivi, produse
chimice pentru insecticide/aditivi chimici pentru
insecticide, aditivi, produse chimice pentru
fungicide/aditivi chimici pentru fungicide, adezivi
preparate pentru bandaje chirurgicale, adezivi
pentru scopuri industriale, adezivi pentru
postere publicitare, adezivi pentru afişe/adezivi
pentru tapet, adezivi pentru plăci ceramice,
adjuvanţi, alţii decât pentru scopuri medicale sau
veterinare, agar-agar pentru scopuri industriale,
aglutinanţi pentru beton, produse chimice
pentru agricultură, cu excepţia fungicidelor,
erbicidelor, insecticidelor şi paraziticidelor, hârtie
cu albumină, albumină (brută, animală sau
vegetală), alcool, aldehide, alginaţi pentru
scopuri industriale, alginaţi pentru industria
alimentară, alcalii, ioduri alcaline pentru scopuri
industriale, metale alcaline, metale alcalino-
pământoase, alcaloizi, alaun, alumină, alaun
de aluminiu, hidraţi de aluminiu, silicaţi de

aluminiu, clorură de aluminiu, iodură de aluminiu,
acetat de aluminiu, americiu, amoniac, alaun
de amoniu, amoniac (alcalii volatile) pentru
scopuri industriale/alcalii volatile (amoniac)
pentru scopuri industriale, săruri amoniacale,
aldehidă de amoniu, săruri de amoniu, nitrat de
amoniu, acetat de amil, alcool amilic, anihidride,
amoniac anhidru, cărbune animal, albumină
animală (materie primă), preparate pe bază de
cărbune animal, cărbune animal, bălegar de
origine animală, preparate pentru maleabilizarea
metalului, acid antranilic, preparate anti-fierbere
pentru agenţii de răcire pentru motoare,
soluţii anti-spumare pentru baterii/soluţii anti-
spumare pentru acumulatori, agenţi anti-crustă,
substanţe antidetonante pentru motoarele cu
ardere internă, preparate anti-germinare pentru
legume, substanţe chimice anti-mătuire pentru
geamuri, antigel, antimoniu, oxid de antimoniu,
sulfură de antimoniu, antioxidanţi pentru utilizare
în fabricare, antioxidanţi pentru utilizare în
fabricarea produselor cosmetice, antioxidanţi
pentru utilizare în fabricarea produselor
farmaceutice, antioxidanţi pentru utilizare în
fabricarea suplimentelor alimentare, produse de
antistatizare, altele decât cele pentru scopuri
casnice, argon, arsenic, acid arsenios, îndulcitori
artificiali (preparate chimice), astatiniu, lichide
auxiliare folosite cu substanţe abrazive,
preparate bacteriere, altele decât cele de uz
medical sau veterinar, preparate bacteriologice
pentru acetificare, preparate bacteriologice,
altele decât cele de uz medical sau veterin,
bariu, compuşi de bariu, sulfat de bariu,
oxid de bariu, hârtie baritată, baritină, baze
(preparate chimice), galat bazic de bismut,
mordant pentru prepararea pieilor/ preparare,
cu excepţia uleiurilor, pentru piei, bauxită,
produse de conservare a berii, produse de
decantare şi conservare a berii, bentonită,
derivaţi din benzen, benzen, acizi pe bază
de benzen, acid benzoic, sulfamidă benzoică,
benzen, berkeliu, bicarbonat de sodiu pentru
scopuri farmaceutice, biclorură de etan, bicromat
de potasiu, bicromat de sodiu, catalizatori
biochimici, preparate biologice, altele decât
pentru scopuri medicale sau veterinare, culturi
de ţesuturi biologice, altele decât pentru scopuri
medicale sau veterinare, clei pentru prins păsări,
bismut, subnitrat de bismut pentru scopuri
chimice, cărbune animal (de sânge, vitriol
albastru/sulfat de cupru (vitriol albastru), hârtie
pentru schiţe, pânză pentru schiţe, cărbune
animal (negru de oase), borax, acid boric pentru
scopuri industriale, lichid de frână, preparate
de lipire, fondante de lipire, conservanţi
pentru zidărie, cu excepţia vopselurilor şi
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uleiurilor, brom pentru scopuri chimice, produse
secundare rezultate din procesarea cerealelor
pentru scopuri industriale, cesiu, sodă calcinată,
cianamidă de calciu (îngrăşământ), carbid de
calciu, săruri de calciu, californiu, calomel
(clorură mercuroasă), camfor, pentru scopuri
industriale, carbid, carboliniu pentru protecţia
plantelor, carbon, sulfură de carbon, carbon
pentru filtre, tetraclorură de carbon, negru de
fum pentru scopuri industriale, carbonaţi, acid
carbonic, hidraţi de carbon, cazeină pentru
scopuri industriale, cazeină pentru industria
alimentar, casiopeiu (luteţiu)/luteţiu (casiopeiu),
catalizatori, catechu, alcalii caustice, sodă
caustică pentru scopuri industriale, caustice
pentru scopuri industriale, celuloză, esteri de
celuloză pentru scopuri industriale, derivaţi de
celuloză (chimici), eteri de celuloză pentru
scopuri industriale, ciment (metalurgie), adeziv
tip ciment pentru încălţăminte, ciment pentru
repararea obiectelor sparte, conservanţi pentru
ciment, cu excepţia vopselurilor şi uleiurilor,
catalizatori, produse chimice pe bază de ciment
rezistente la apă, cu excepţia vopselurilor,
glazură pentru ceramică, materiale ceramice
sub formă de particule, pentru utilizare ca
mijloace de filtrare, compuşi ceramici pentru
aglutinare (granule şi pulberi), ceriu, preparate
chimice de condensare, substanţe chimice
pentru conservarea alimentelor, preparate
chimice pentru facilitarea alierii metalelor,
preparate chimice pentru scopuri ştiinţifice,
altele decât pentru uz medical sau veterinar,
reactivi chimici, alţii decât pentru scopuri
medicale sau veterinare, substanţe chimice
pentru analize în laborator, altele decât pentru
scopuri medicale sau veterinare/preparate
chimice pentru analize în laborator, altele
decât pentru scopuri medicale sau veterinare,
preparate chimice de uz fotografic, preparate
chimice pentru afumarea cărnii, preparate
chimice pentru protecţia împotriva mucegaiul,
preparate chimice pentru prevenirea mălurii/
preparate chimice pentru prevenirea tăciunelui,
intensificatori chimici pentru hârtie, intensificatori
chimici pentru cauciuc, aditivi chimici pentru
uleiuri, învelişuri chimice pentru lentile oftalmice,
produse chimice, cu excepţia pigmenţilor, pentru
fabricarea emailului, produse chimice pentru
uz în silvicultură, cu excepţia fungicidelor,
erbicidelor, insecticidelor şi paraziticidelor,
produse chimice pentru fabricarea vopselelor,
produse chimice pentru fabricarea pigmenţilor,
substanţe chimice pentru curăţarea coşurilor,
cloraţi, cloruri, clor, acid colic, cromaţi, alaun
de crom, săruri de crom, acid cromic, săruri
de crom, oxid de crom, film cinematografic,

sensibilizat dar neexpus/filme cinematografice,
sensibilizate dar neexpuse, acid citric pentru
scopuri industriale, preparate de clarificare/
preparate de purificare, preparate pentru
economisirea cărbunelui, oxid de cobalt pentru
scopuri industriale, colagen pentru scopuri
industriale, colodiu, produse chimice pentru
colorare- strălucire pentru scopuri industriale,
preparate combustibile (aditivi chimici la
combustibilul de motor), compost, produse
pentru conservarea betonului, cu excepţia
vopselurilor şiuleiurilor, produse chimice de
aerisire a betonului, produse chimice pentru
prevenirea condensului, agenţi de răcire pentru
vehicule cu motor, preparate corozive, cremă
de tartru pentru scopuri chimice, cremă de
tartru pentru industria alimentară, pastă de tartru
pentru scopuri industriale, creozot pentru pentru
scopuri chimice, aldehidă crotonică, preparate
criogenice, culturi de microorganisme, altele
decât cele pentru uz medical sau veterinar,
curiu, preparate pentru finisarea produselor din
piele, preparate pentru finisarea pielilor, cianuri
(prusiaţi)/prusiaţi, soluţii pentru cianotipie,
cimen, produse chimice pentru izolarea
împotriva umezelii, cu excepţia vopselurilor,
pentru zidărie, decoloranţi pentru scopuri
industriale/preparate de albire (decoloranţi)
pentru scopuri industriale, exfolianţi, preparate
de degresare pentru utilizare în procesele
de fabricaţie/preparate pentru îndepărtarea
grăsimii pentru utilizare în procesele de
fabricaţie, preparate de deshidratare pentru
scopuri industriale, produse pentru îndepărtarea
calcarului, altele decât cele pentru scopuri
casnice, aditivi detergenţi pentru benzină/aditivi
detergenţi pentru carburant, detergenţi pentru
utilizare în procesele de fabricaţie, dextrină
(măsură), preparate de diagnosticare, altele
decât pentru scopuri medicale sau veterinare,
diastază pentru scopuri industriale, pământ de
diatomee (diatomit), hârtie diazo, dezincrustanţi,
dispersii de materiale plastice, preparate pentru
distilarea alcoolului de lemn, apă distilată,
dolomit pentru scopuri industriale, noroi de
foraj, gheaţă carbonică (dioxid de carbon),
disprosiu, geluri de electroforeză, emolienţi
pentru scopuri industriale, emulgatori, produse
chimice pentru decolorarea emailului, produse
chimice pentru decarbonizarea motorului/
preparate chimice pentru decarbonizarea
motorului, preparate enzimatice pentru scopuri
industriale, preparate enzimatice pentru
industria alimentară, enzime pentru scopuri
industriale, enzime pentru industria alimentară,
răşini epoxidice, neprelucrate, erbiu, esteri,
etan, eteri, alcool etilic, eter etilic, europiu,
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argilă expandată pentru creşterea hidroponică
a plantelor (subtrat), produse chimice pentru
albirea grăsimilor, acizi graşi, fermenţi pentru
scopuri chimice, fermiu, ferocianuri, tablă
ferotipie (fotografie), îngrăşăminte, preparate
îngrăşăminte, preparate de filtrare pentru
industria băuturilor, materiale de filtrare a
plasticelor neprocesate, materiale de filtrare
a substanţelor chimice, materiale de filtrare
asubstanţelor minerale, materiale de filtrare a
substanţelor vegetale, preparate de finisare
utilizate în producţia de oţel, agenţi de stingere a
incendiilor, preparate ignifuge, fertizatori pentru
hrana peştilor, elemente chimice fisionabile,
material fisionabil pentru energia nucleară,
băi de fixare (fotogafie), soluţii de fixare
(fotogafie), preparate lumină de magneziu,
flavonoide (compuşi fenolici) pentru scopuri
industriale, floculanţi, făină pentru scopuri
industriale, conservaţi pentru făină, făini de
sulf pentru scopuri chimice, fluide pentru
circuitele hidraulice/ lichide pentru circuitele
hidraulice, fluor, compuşi de fluor, acid formic,
aldehidă formică pentru scopuri chimice, lianţi
utilizaţi în turnătorie, preparate de formare
utilizate în turnătorie, nisip de turnătorie,
franciu, combustibil pentru reactoarele nucleare,
preparate de economisire a combustibilului,
pământul lui fuller utilizat în industria textilă,
preparate de împâslire pentru utilizare în
industria textilă, preparate de împâslire,
gadoliniu, acid galic pentru fabricarea cernelii,
galliu, nucă galică, acid galotanic, băi de
galvanizare/băi pentru galvanizare, preparate
pentru galvanizare, gambir, preparate de
purificare a gazului/preparate pentru purificarea
gazului, gelatină pentru scopuri fotografice,
gelatină pentru scopuri industriale, gene de
seminţe pentru producţia agricolă, getter
(substanţe chimic active), produse chimice
pentru sablarea sticlei, produse chimice pentru
colorarea sticlei, chit, glucoză pentru scopuri
industriale, glucoză pentru industria alimentară,
glucozide, clei pentru scopuri industriale,
acid glutamic pentru scopuri industriale, clei
(lipici), altul decât papetărie sau de uz
casnic, gluten pentru industria alimentară,
gluten pentru scopuri industriale, preparate
cleioase pentru altoirea arborilor/preparate
cleioase pentru formarea arborilor/preparate
cu clei pentru formarea arborilor/preparate
cu clei pentru altoirea arborilor, gliceride,
glicerină pentru scopuri industriale, glicol eter,
glicol, săruri de aur, ceară de altoire pentru
arbori, mastic de altoire pentru arbori, grafen,
grafit pentru scopuri industriale, guano, gumă
tragacantă pentru scopuri industriale, gumă

arabică pentru scopuri industriale, solvenţi
gumă/preparate de degumare, gume (adezivi)
pentru scopuri industriale, gurjum balsam pentru
utilizare în fabricarea lacurilor, gips pentru
utilizare ca îngrăşământ, nanopudre pentru
scopuri industriale, dendrimer pe bază de
polimeri pentru utilizare în fabricarea capsulelor
pentru farmaceutice, preparate chimice pentru
prevenirea bolilor care afectează cerealele,
preparate de întărire a metalului, apă grea, heliu,
holmiu, hormoni pentru accelerarea coacerii
fructelor, produse chimice pentru horticultură, cu
excepţia fungicidelor, erbicidelor, insecticidelor
şi paraziticidelor, humus, humus strat superior,
hidraţi, hidrazină, hidrocloruri, acid clorhidric,
acid fluorhidric, hidrogen, peroxid de hidrogen
pentru scopuri industriale, hipoclorit de sodiu,
hiposulfiţi, produse chimice industriale, acid
iodic, iod pentru scopuri chimice, iod pentru
scopuri industriale, albumină iodată, săruri
iodate, schimbători de ioni (produse chimice),
săruri de fier, ihtiocol, altul decât pentru
papetărie, sau de uz casnic sau alimentar,
izotopi pentru scopuri industriale, kainit, caolin/
argilă china/lut china, cetone, kieselgur, kripton,
acid lactic, lactoză pentru industria alimentară,
lactoză pentru scopuri industriale, lactoză
(neprelucrată), negru de fum pentru scopuri
industriale, lantan, arseniat de plumb, arcetat
de plumb, oxid de plumb, cleiuri de piele,
produse chimice pentru prepararea pieilor,
substanţe chimice pentru impregnarea pieilor,
substanţe chimice pentru recondiţionarea pieilo,
substanţe chimice pentru impermeabilizarea
pieilor, lecitină (materie primă), lecitină pentru
industria alimentară, lecitină pentru scopuri
industriale, acetat de calciu, carbonat de calciu,
clorură de calciu, substanţe pentru întărirea
calcarului, lichide pentru eliminarea sulfaţilor
din baterii/ lichide pentru eliminarea sulfaţilor
din acumulatori, litiu (oxid de litiu), litiu, hârtie
de turnesol, argilă grasă, magnezit, carbonat
de magneziu, clorură de magneziu, lichid
magnetic pentru scopuri industriale, albumină de
malţ, manganat, dioxid de mangan, coajă de
mangrove pentru scopuri industriale, conservanţi
pentru zidărie, cu excepţia vopselurilor şi
uleiurilor, chit pentru articolele din piele,
chit pentru anvelope, agenţi de frăgezire a
cărnii, pentru scopuri industriale, oxid mercuric,
mercur, săruri de mercur, metaloizi, metan,
metil-eter, metil-benzol, metil-benzen, preparate
de microorganisme, altele decât cele de uz
medical sau veterinar, fermenţi de lapte pentru
scopuri chimice, fermenţi de lapte pentru
industria alimentară, fermenţi de lapte pentru
scopuri industriale, acizi minerali, materiale de
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moderare pentru reactoare nucleare, preparate
de umectare (umezire) pentru utilizare la albire/
preparate de umectare pentru utilizare la albire,
preparate de umectare (umezire) pentru utilizare
la vopsire/preparate de umectare pentru utilizare
la vopsire, preparate de umectare (umezire)
pentru utilizare în industria textilă/ preparate
de umectare pentru utilizare în industria textilă,
mordanţi pentru metale, produse de demulare
pentru matriţe, produse de limpezire a mustului,
naftalină, neodim, neon, neptuniu, manganat,
dioxid de mangan, coajă de mangrove pentru
scopuri industriale, conservanţi pentru zidărie,
cu excepţia vopselurilor şi uleiurilor, chit pentru
articolele din piele, chit pentru anvelope, agenţi
de frăgezire a cărnii, pentru scopuri industriale,
oxid mercuric, mercur, săruri de mercur,
metaloizi, metan, metil-eter, metil-benzol, metil-
benzen, preparate de microorganisme, altele
decât cele de uz medical sau veterinar,
fermenţi de lapte pentru scopuri chimice,
fermenţi de lapte pentru industria alimentară,
fermenţi de lapte pentru scopuri industriale,
acizi minerali, materiale de moderare pentru
reactoare nucleare, preparate de umectare
(umezire) pentru utilizare la albire/preparate de
umectare pentru utilizare la albire, preparate
de umectare (umezire) pentru utilizare la
vopsire/preparate de umectare pentru utilizare
la vopsire, preparate de umectare (umezire)
pentru utilizare în industria textilă/ preparate
de umectare pentru utilizare în industria textilă,
mordanţi pentru metale, produse de demulare
pentru matriţe, produse de limpezire a mustului,
naftalină, neodim, neon, neptuniu, hârtie nitrată,
nitraţi, acid azotic, nitrogen, îngrăşăminte
azotate, protoxid de azot, bactericide oenologice
(preparate chimice folosite la fabricarea vinului),
dispersanţi pentru ulei, ulei de chiment (chit),
produse chimice pentru albirea uleiurilor,
produse chimice pentru purificarea uleiurilo,
produse chimice pentru separarea uleiurilor,
uleiuri pentru conservarea alimentelor, uleiuri
pentru prepararea pieilor în timpul fabricării,
uleiuri pentru tăbăcirea pieilor, uleiuri pentru
finisarea pieilor, acid oleic, olivină (mineral
silicat), agenţi de opacifiere pentru emailuri,
agenţi de opacifiere pentru sticlă, digestat
organic (îngrăşământ), oxalaţi, acid oxalic,
oxigen pentru scopuri industriale, clorură de
paladiu, pulpă de hârtie, paste de umplere pentru
repararea caroseriei auto/paste de umplere
pentru repararea caroseriei automobilului,
ghivece de turbă pentru horticultură, turbă
(îngrăşământ), pectină (fotografie), pectină
pentru industria alimentară, pectină pentru
scopuri industriale, perborat de sodiu,

percarbonaţi, percloraţi, persulfaţi, acid persulfic,
agenţi pentru dispersarea petrolului, fenol pentru
scopuri industriale, compoziţii pentru fabricarea
discurilor fonografice, fosfaţi (îngrăşăminte),
fosfatide, acid fosforic, fosfor, emulsii fotografice,
hârtie fotografică, dezvoltatori fotografici,
sensibilizatori fotografici, hârtie fotometrică,
plăci fotosensibile, acid picric, preparate
de reglare a creşterii plantelor, plastifianţi,
materiale plastice, neprelucrate, plastisoli,
plutoniu, substanţe de îndepărtare a lacului/
substanţe pentru îndepărtarea lacului, poloniu,
răşini polimerizate, neprelucrate, potasă, apă
de potasiu, dioxalat de potasiu, potasiu, făină
de cartofi pentru scopuri industriale, pămant
de flori, lichid de servodirecţie, praseodim,
preparate de stimulare a gătitului pentru
scopuri industriale, conservanţi pentru utilizare
în industria farmaceutică, conservanţi pentru
plăci, cu excepţia vopselurilor şi uleiurilor,
substanţe pentru prevenirea destrămării
ciorapilor, preparate pentru prevenirea mătuirii
lentilelor, preparate pentru prevenirea mătuirii
sticlei, promeţiu, gaze de propulsie pentru
aerosol, protactiniu, gaze de protecţie pentru
sudare, proteină (materie primă), proteine pentru
utilizare în fabricare, proteine pentru utilizare
în fabricarea suplimentelor alimentare, proteine
pentru industria alimentară, acid pirogalic,
quebracho pentru scopuri industriale, produse
chimice pentru spălarea radiatorului, elemente
radioactive pentru scopuri ştiinţifice, radiu
pentru scopuri ştiinţifice, radon, pământuri rare,
hârtie indicatoare, alta decât pentru scopuri
medicale sau veterinare, agenţi reducători
pentru uz fotografic, refrigeranţi, preparate
de recondiţionare a discurilor fonografice,
compoziţii pentru repararea tuburilor interioare
ale anvelopelor, compoziţii pentru repararea
anvelopelor, reniu, sare gemă, conservanţi
pentru cauciuc, rubidiu, zaharină, clorură de
amoniu, spirt de clorură de amoniu, acid
salicilic, sare pentru conservare, alta decât
cea alimentară, sare, brută, salpetru, săruri
din metale pământoase rare, săruri pentru
colorarea metalului, săruri pentru elemente
galvanice/săruri pentru baterii galvanic, săruri
din metale preţioase pentru scopuri industriale,
săruri pentru scopuri industriale, săruri
(preparate chimice), săruri (îngrăşăminte),
săruri din metale alcaline, samariu, sos
pentru prepararea tutunului, scandiu, apă
de mare pentru scopuri industriale, alge
marine (îngrăşăminte), acid sebacic, substanţe
pentru conservarea seminţelor, seleniu, hârtie
autorevelatoare (fotografie), pânză sensibilizată
pentru fotografie, plăci fotografice sensibilizate,
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plăci sensibilizate pentru tipărirea offset, hârtie
sensibilizată, filme sensibilizate, neexpuse,
preparate de separare şi desprindere (dezlipire)/
preparate de dezlipire/preparate de separere
şi desprindere, preparate pentru separarea
grăsimilor, silicaţi, silicon, carbură de siliciu
(materie primă), siliconi, soluţii de săruri de
argint pentru argintare, nitrat (azotat) de
argint, apret pentru utilizare în industria textilă,
grund pentru finisare şi amorsare, preparate
de grunduire, zgură (îngrăşăminte), săpun
(metalic) pentru scopuri industrial, carbonat
de sodiu, sodiu, săruri de sodiu (compuşi
chimici), preparate pentru ameliorarea solului,
pământ pentru culturi, produse chimice pentru
lipire/produse chimice pentru sudare, fluxuri
pentru lipire, gaze solidificate pentru scopuri
industriale, solvenţi pentru lacuri, funingine
pentru scopuri industriale sau agricole, oxalat de
potasiu, spinel (oxid mineral), spirturi de sare,
spirturi de oţet (acid acetic diluat), substanţe
chimice anti-pătare utilizate pe ţesături, amidon
pentru scopuri industriale, pastă de amidon
(adeziv), altul decât pentru papeterie sau
menaj, preparate chimice pentru lichefierea
amidonului (agenţi de dezlipire)/agenţi de
dezlipire (preparate chimice pentru lichefierea
amidonului, acid stearic, celule stem, altele
decât pentru scopuri medicale sau veterinare,
stronţiu, substraturi pentru cultivarea plantelor
fără sol (agricultură), sulfaţi, sulfuri, acizi
sulfonici, sulf, eter sulfuric, acid sulfuric, acid
sulfuros, sumac pentru tăbăcire, superfosfaţi
(îngrăşăminte), răşini sintetice, neprocesate/
răşini artificiale, neprocesate, materiale sintetice
pentru absorbţia uleiului, talc (silicat de
magneziu), tanant, lemn tanant, acid tanic,
tanin, substanţe de tăbăcire, făină de tapioca
pentru scopuri industriale, tartru, altul decât
pentru scopuri farmaceutice, acid tartric, extracte
de ceai pentru utilizare în fabricarea de
produse farmaceutice, extracte de ceai pentru
industria alimentară, extracte de ceai pentru
utilizare în fabricarea de produse cosmetice,
techneţiu, compoziţii pentru fabricarea de
ceramică tehnică, telur, preparate pentru călirea
metalului, agenţi tensioactivi/agenţi chimici activi
de suprafaţă, terbiu, hârtie de turnesol, reactiv
chimic, tetracloruri, produse chimice pentru
conferire de luciu materialelor textile, produse
chimice pentru impregnarea materialelor
textile, produse chimice pentru impregnarea
materialelor textile, taliu, tiocarbanilidă, toriu,
compoziţii pentru filetare, tuliu, timol pentru
scopuri industriale, titanit, dioxid de titan
pentru scopuri industriale, toluol/toluen, băi
de tonare (fotografie), săruri de tonare

(fotografie), strat superior de sol, neutralizanţi
de gaze toxice, preparate de elemente trasoare
pentru plante, lichid de transmisie, ulei de
transmisie, substanţe de umplere a cavităţii
arborilor (silvicultură), acid tungstic, azotat
de uraniu, uraniu, oxid de uraniu, preparate
chimice pentru prevenirea bolilor specifice
viţei de vie, alcool vinilic, vâscoză, vitamine
pentru utilizare în fabricarea suplimentelor
alimentare, vitamine pentru industria alimentară,
vitamine pentru utilizare în fabricarea produselor
farmaceutice, vitamine pentru utilizare în
fabricarea produselor cosmetice, acceleratori
de vulcanizare, preparate de vulcanizare,
preparate pentru îndepărtarea tapetului, apă de
sticlă (sticlă solubilă), produse chimice pentru
purificarea apei, produse pentru dedurizarea
apei, produse chimice pentru albirea cerii, cleirea
vinului, witherit, alcool de lemn, pulpă de lemn,
oţet de lemn (acid pirolignos)/acid pirolignos
(oţet de lemn), filme de radiografie, sensibilizate
dar neexpuse, xenon, xilen, xilol, yterbiu, ytriu,
zirconiu, biostimulanți pentru plante.
2. Vopsele, vernisuri şi lacuri, produse pentru
prevenirea coroziunii şi a deteriorării lemnului,
coloranţi, nuanţatori, cerneluri pentru tipărire,
marcare şi gravare, răşini naturale în stare
brută, metale sub formă de folie şi pulbere
pentru utilizare în vopsire, decorare, tipărire
şi artă, coloranţi cu alizarină, vopsele pe
bază de aluminiu, pudră de aluminiu pentru
vopsire, coloranţi cu anilină, annatto (substanţă
colorantă), preparate anti-corozive, benzi anti-
corozive, vopsele anti-vegetative, unsori anti-
corozive, uleiuri anti-corozive, preparate anti-
corozive, preparate anti-mătuire pentru metale,
vopsele pe bază de azbest, auramină, vopsele
bactericide, badigeon, preparate de legare
pentru vopsele/aglutinanţi pentru vopsele, vernis
bitum, lac de asfalt, pulbere de bronz pentru
vopsire, lacuri pentru bronz, balsam de
canada, caramel (colorant alimentar), negru
de fum (pigment), carbonil (conservare lemn),
vopsele ceramice, materiale de acoperire
pentru carton asfaltat (vopsele), materiale de
acoperire (vopsele), oxid de cobalt (colorant),
carmin de coşenilă, colofoniu, coloranţi pentru
băuturi, coloranţi pentru unt, coloranţi pentru
bere, coloranţi/substanţe colorante, coloranţi
pentru lichiorur, coloranţi pentru restaurarea
mobilierului în formă de markeri, învelişuri anti-
graffiti (vopseluri), toner pentru imprimante şi
fotocopiatoare, cartuşe de cerneală, umplute,
pentru imprimante şi fotocopiatoare, copal,
vernis de copal, creozot pentru conservarea
lemului, vopsele pe bază de apă, nuanţatori
de culoare, nuanţatori de culoare pentru lemn,
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3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
îngrijirea dinţilor, parfumuri, uleiuri esenţiale,
preparate de albire şi alte substanţe de
spălare, preparate de curăţare, lustruire,
degresare şi abrazive, hârtie abrazivă, abrazivi,
adezivi pentru fixarea părului fals, adezivi
pentru fixarea genelor false, adezivi pentru
scopuri cosmetice, loţiuni după ras, odorizante,
odorizant difuzor, ulei de migdale, săpun
de migdale, ulei de migdale pentru scopuri

cosmetice, preparate aloe vera pentru scopuri
cosmetice, pietre de alaun (astringente),
ambră (parfum), amoniac (alcalii volatile)
(detergent)/alcalii volatile (amoniac) (detergent),
săpun antiperspirant, antiperspirante (articole
de toaletă), preparate antistatice pentru
scopuri casnice, aromatice (uleiuri esenţiale),
astringente pentru scopuri cosmetice, esenţă
de badiana, balsamuri, altele decât pentru
scopuri medicale, baze pentru parfumurile de
flori, săruri de baie, nu cele pentru scopuri
medicale, preparate pentru baie, nu cele pentru
scopuri medicale, coloranţi pentru barbă, măşti
de înfrumuseţare, ulei de bergamot, săruri de
albire, sodă de albire, preparate de albire
(decoloranţi) pentru scopuri cosmetic, preparate
de albire (decoloranţi) pentru scopuri casnice,
spray-uri pentru împrospătarea respiraţiei, benzi
pentru împrospătarea respiraţiei, preparate
pentru împrospătarea respiraţiei pentru igiena
personală, şerveţele pentru bebeluşi impregnate
cu preparate de curăţare, basma (nuanţator
cosmetic), plasturi cu gel pentru ochi utilizati
in scopuri cosmetice, sclipici de unghii, arome
pentru prăjituri (uleiuri esenţiale), calupuri
de săpun de toaletă/calupuri de săpun,
aer comprimat presurizat pentru curăţare
şi desprăfuire, carburi metalice (abrazive),
preparate chimice de curăţare pentru scopuri
casnice, cretă de curăţare, preparate de
curăţare, preparate pentru curăţarea protezelor
dentare, substanţe de curăţat pentru igiena
personală, nemedicinale, lapte demachiant
pentru îngrijire, bucăţi de pânză impregnate cu
detergent pentru curăţare, ceară de cizmărie,
preparate din colagen pentru scopuri cosmetice,
coloranţi pentru toaletă, produse chimice pentru
intensificarea culorii pentru scopuri casnice
(rufe spălate), preparate pentru îndepărtarea
culorii, corindon (abraziv), preparate cosmetice
pentru băi, preparate cosmetice pentru gene,
truse cosmetice, creioane cosmetice, creme
cosmetice, preparate cosmetice pentru îngrijirea
pielii, coloranţi cosmetici, preparate cosmetice
pentru slăbit, cosmetice pentru animale,
cosmetice, cosmetice pentru copii, beţişoare
din bumbac pentru scopuri cosmetice, vată
din bumbac pentru scopuri cosmetice, creme
pentru articolele din piele/ceruri pentru articolele
din piele, abţibilduri decorative pentru scopuri
cosmetice, degresanţi, alţii decât cei utilizaţi
în procese de fabricare, geluri de albire a
denţilor, paste de dinţi, produse pentru lustruirea
dinţilor, săpun deodorant, deodorante de uz
uman sau veterinar, deodorante pentru animale
de companie, preparate depilatoare/depilatoare,
ceară depilatoare, produse de decalcifiere

extracte pentru nuanţatorii de culoare pentru
lemn/substanţe colorante pentru lemn, emailuri
(vernisuri), emailuri pentru pictură/vopsele de
email, cerneală de gravură, vopsele ignifuge,
fixatori pentru acuarele, fixatori (vernisuri), folie
metalică pentru utilizare în vopsire, decorare,
tipărire şi artă, coloranţi alimentari, gamboge
pentru vopsire, glazuri (vopsele, lacuri),
răşini gumă, gumă-lac/şelac, indigo (colorant),
cerneală pentru articolele din piele, finisaje
pentru pardoseli din lemn, cerneală pentru
imprimante şi fotocopiatoare, vopsele anti-urină,
cartuşe de cerneală comestibilă, umplute, pentru
imprimante, cerneluri comestibile, lacuri, ngru
de fum (pigment, lapte de var, malţ caramel
(colorant alimentar), coloranţi cu malţ, cerneală
pentru marcarea animalelor, mastic (răşină
naturală), metale în formă de pulbere pentru
utilizare în vopsire, decorare, tipărire şi artă,
mordanţi, răşini naturale, brute, vopsele de ulei
pentru utilizare în artă, uleiuri pentru conservarea
lemnului, oxid portocaliu de plumb/litargă, petice
de vopsea repoziţionabile, vopsele, hârtie pentru
colorarea ouălelor de paşti, pigmenţi, grunduri,
paste de tipar (cerneală), cerneală tipografică,
preparate de protecţie pentru metale, oxid roşu
de plumb/miniu, şofran (colorant), sandarac,
coloranţi pentru încălţăminte, sicativi (agenţi de
uscare) pentru vopsele, pământ de sienna, pastă
de argint, emulsii de argint (pigmenţi), pulberi de
argint, ţunder (colorant), baiţuri pentru articolele
din piele/mordanţi pentru articolele din piele,
sumac pentru vernisuri, agenţi de îngroşare
pentru vopsele, diluanţi pentru vopsele, diluanţi
pentru lacuri, dioxid de titan (pigment), cartuşe
toner, umplute, pentru imprimante şi copiatoare,
turmeric (colorant), terebentină (diluant pentru
vopsele), strat protector pentru şasiul vehiculului/
strat de acoperire pentru şasiul vehiculului,
vernisuri, vopsele acuarele pentru utilizare în
artă, alb de plumb, lapte de var, materiale
de acoperire pentru lemn (vopsele), mordanţi
pentru lemn, baiţuri pentru lemn, conservanţi
pentru lemn, lemn galben (colorant), oxid de zinc
(pigment).
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pentru scopuri casnice, detergenţi, alţii decât cu
utilizare în procesele de fabricare şi în scopurile
medicale, diamantină (abrazivă), preparate de
duş pentru igiena personală sau folosite ca
deodorant (articole de toaletă), şampoane
uscate, preparate de curăţare uscată, agenţi
de uscare pentru maşini de spălat vase, apă
de colonie, hârtie cu şmirghel, şmirghel pânză,
şmirghel, uleiuri esenţiale de lemn de cedru,
uleiuri esenţiale de lămâie, uleiuri esenţiale de
citron, esenţe eterice, uleiuri esenţiale/uleiuri
eterice, extracte de flori (parfumuri), produse
pentru spălarea ochilor, nu cele pentru scopuri
medicale, cosmetice pentru sprâncene, creioane
pentru sprâncene, balsam pentru ţesături, gene
false, unghii false, arome pentru băuturi (uleiuri
esenţiale), produse pentru îndepărtarea cerii
de pe pardoseală (preparate de degresare),
ceară pentru pardoseală, arome alimentare
(uleiuri esenţiale), preparate pentru fumigaţie
(parfumuri), apă micelară, vopsea de corp
pentru scopuri cosmetice, vopsea de corp din
latex lichid de uz cosmetic, pastă de dinţi,
dischete din bumbac impregnate cu preparate
demachiante, servețele antitransfer de culoare,
șervețele antistatice pentru uscător, ulei de
gaultheria, geraniol, ţesătură din fibră de sticlă
(ţesătură abrazivă), grăsimi pentru scopuri
cosmetice, preparate pentru şlefuit/preparate
pentru ascuţit, loţiuni de păr, nuanţatoare de păr/
coloranţi pentru păr, preparate pentru ondularea
părului/preparate de ondulare pentru păr,
fixativ pentru păr, loţiuni pentru păr, preparate
pentru îndreptarea părului, heliotropină, henna
(nuanţator cosmetic), extracte din plante pentru
scopuri cosmetice, peroxid de hidrogen pentru
scopuri cosmetice, tămâie, iononă (parfumerie),
ulei de iasomie, apă de javel/hipoclorit de
potasiu, beţişoare parfumate, preparate pentru
îndepărtarea lacului, albăstreală pentru rufe,
înălbitor de rufe/ preparate pentru albirea
rufelor, balsam de rufe, preparate de înmuiere
a rufelor/preparate pentru înmuierea rufelor,
produse pentru spălarea rufelor, apă de lavandă,
ulei de lavandă, preparate pentru albirea
articolelor din piele, cenuşă vulcanică pentru
curăţare, preparate pentru curăţarea tapetului,
sodă cristalizată, pentru curăţare, ceară pentru
pardoselile din parchet, lapte de var cretă,
lichide pentru curăţarea parbrizului, conservanţi
articole din piele (lustruire)/conservanţi pentru
articolele din piele (lustruire), preparate pentru
strălucirea frunzelor plantelor, luciu pentru
buze, etuiuri pentru ruj, rujuri, loţiuni pentru
scopuri cosmetice, preparate pentru machiaj,
preparate pentru îndepărtarea machiajului,
machiaj, pudră pentru machiaj, mascara,

geluri pentru masaj, altele decât cele pentru
scopuri medicale, lumânări de masaj pentru
scopuri cosmetice, esenţă de mentă (ulei
esenţial), mentă pentru parfumerie, ceară pentru
mustaţă, apă de gură, nu cea pentru scopuri
medicale, mosc (parfumerie), lac de unghii/
vopsea de unghii, preparate pentru îngrijirea
unghiilor, abţibilduri pentru unghii, soluţii pentru
îndepărtarea lacului de pe unghii/soluţii pentru
îndepărtarea vopselei de pe unghii, soluţii
de neutralizare pentru ondularea permanentă,
ceară antiderapantă pentru pardoseli, lichide
antiderapante pentru pardoseli, ulei de
terebentină pentru degresare, uleiuri pentru
scopuri cosmetice, uleiuri pentru curăţare, uleiuri
pentru parfumuri şi arome, uleiuri pentru toaletă,
preparate pentru îndepărtarea vopselii, paste
pentru curele de ascuţit briciul, parfumerie,
parfumuri, vaselină rectificată pentru scopuri
cosmetice, preparate fitocosmetice, lustru pentru
mobilă şi pardoseli, praf de lustruit/pastă
de lustruit bijuterii, preparate de lustruire,
ceară de lustrui, creme de lustruit, hârtie
de lustruit, pietre de lustruit, pomezi pentru
scopuri cosmetice, potpuriuri (arome), piatră
ponce, scoarţă de quillaia pentru spălat, ulei
de trandafir, preparate pentru îndepărtarea
ruginii, săculeţi pentru parfumarea lenjeriei,
safrol, şmirghel/pânză abrazivă, hârtie abrazivă/
glaspapir, lemn parfumat, apă parfumată, soluţii
de degresare, şampoane, şampoane pentru
animale de companie (preparate nemedicinale
pentru îngrijire), şampoane pentru animale
(preparate nemedicinale pentru îngrijire), pietre
pentru ras (astringenţi), săpun pentru ras,
preparate pentru ras, preparate pentru strălucire
(lustruit), cremă pentru pantofi, ceară pentru
pantofi, cremă de ghete, ceară de cizmarie,
carbid siliconic (abraziv), creme de albit pielea/
creme pentru albirea pielii, pietre pentru netezire,
preparate pentru netezire (apretare cu amidon),
săpun, săpun pentru strălucirea textilelor, săpun
pentru perspiraţia piciorului, sodă caustică,
soluţii pentru îndepartarea petelor, glazură
de amidon pentru rufe, amidon pentru rufe/
amidon pentru spălat rufele, preparate pentru
bronzare (produse cosmetice), preparate pentru
protecţia solară, ceară pentru croitorie, pudră
de talc, pentru toaletă, benzi pentru albirea
dinţilor, terpene (uleiuri esenţiale), serveţele
impregnate cu loţiuni cosmetice, serveţele
impregnate cu preparate pentru demachiere,
apă de toaletă, preparate de toaletă, piatră
tripoli pentru lustruire, terebentină pentru
degresare, preparate pentru desfundarea ţevilor
de scurgere, soluţii vaginale pentru igiena
personală sau cu rol de dezinfectant, preparate
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pentru îndepărtarea vernisului, sclipici pentru
corp, benzi duble autoadezive pentru ochi.
4. Uleiuri industriale şi unsori, ceară, lubrifianţi,
compoziţii pentru absorbţia, umezirea şi
legarea prafului, combustibili şi surse de
iluminat, lumânări şi fitile pentru iluminat,
aditivi, nechimici, potriviţi combustibilului pentru
motoare, alcool (combustibil), antracit, ceară
de albine, ceară de albine pentru utilizare în
fabricarea produselor cosmetice, ceară pentru
curele, benzen, combustibil biomasă, ulei de
oase pentru scopuri industrial, lumânări conice,
carburanţi/combustibil pentru motoare, ceară
de carnauba, ulei de ricin pentru scopuri
industriale, cerezină, cărbune (combustibil),
lumânări pentru pomul de crăciun, brichete
de cărbune, cărbune, ulei din gudron de
cărbune, nafta din cărbune, praf de cărbune
(combustibil), cocs, brichete combustibile,
lichide de tăiere, motorină, compoziţii pentru
legarea prafului pentru măturare, preparate
pentru îndepărtarea prafului, compoziţii pentru
depunerea prafului, compoziţii pentru absorbţia
prafului, energie electrică, etanol (combustibil),
aprinzătoare, lemn de foc, ulei de peşte,
necomestibil, combustibil cu o bază alcoolică,
combustibil, combustibil gazos, motorină/ulei
combustibil, gaz pentru iluminat, unsoare pentru
arme (armament), grăsime pentru încălţăminte,
unsoare pentru curele, unsoare pentru articolele
din piele, grăsimi pentru conservarea articolelor
din piele, ceară pentru iluminat, uleiuri pentru
iluminat, cărbune pentru narghilea, ceară
industrială, grăsime industrială, ulei industrial,
kerosen, fitile pentru lampă, lanolină pentru
utilizare în fabricarea produselor cosmetice,
combustibil pentru iluminat, lignit, ligroină,
lubrifianţi, ulei lubrifiant, grafit de lubrifiere,
unsoare de lubrifiere, mazut, alcool metilic,
combustibil mineral, ulei de umezire, ulei de
motor, păcură, felinare (lumânări), preparate
anti-alunecare pentru curele, gaz de sondă,
uleiuri pentru decofrare (construcţii), uleiuri
pentru conservarea zidăriei, uleiuri pentru
conservarea articolelor din piele, uleiuri pentru
vopsele, oleină, ozocherită, suluri de hârtie
pentru aprindere focului, parafină, brichete de
turbă (combustibil), turbă (combustibil), lumânări
parfumate, petrol /benzină, eter de petrol,
vaselină rectificată pentru scopuri industriale,
petrol, brut sau rafinat, gaz de generator, ulei de
rapiţă pentru scopuri industriale, gaze solidificate
(combustibil), preparate din ulei din soia pentru
tratamentul antiadeziv al ustensilelor de gătit,
stearină, ulei de floarea soarelui pentru scopuri
industriale, seu, ulei textil, tinder, amestecuri
de combustibil vaporizat, ceară (materie primă),

ceară pentru schiuri, fitile pentru lumânări, aşchii
de lemn pentru aprinderea focului, brichete de
lemn, seu de lână/lanolină, xilen.
5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice
de uz uman şi veterinar, plasturi, materiale
de pansat, materiale pentru plombarea dinţilor,
ceară dentară, dezinfectanţi, produse pentru
distrugerea dăunătorilor, fungicide, erbicide,
bumbac absorbant/vată absorbantă, suplimente
dietetice pe bază de acai pudră, acaricide,
acetaţi pentru scopuri farmaceutice, acizi
pentru scopuri farmaceutice, preparate pentru
tratarea acneei, aconitină, plasturi adezivi/
leucoplasturi, benzi adezive pentru scopuri
medicale/leucoplasturi pentru scopuri medicale,
adezivi pentru protezele dentare, adjuvanţi
pentru scopuri medicale, preparate pentru
purificarea aerului, preparate pentru odorizarea
aerului, suplimente dietetice pe bază de
albumină, alimente albuminoase pentru scopuri
medicale, preparate albuminoase pentru scopuri
medicale, alcool pentru scopuri farmaceutice,
aldehide pentru scopuri farmaceutice, algicide,
suplimente dietetice pe bază de alginat,
alginaţi pentru scopuri farmaceutice, ioduri
alcaline pentru scopuri farmaceutice, alcaloizi
pentru scopuri medicale, aliaje din metale
preţioase pentru uz stomatologic, lapte
de migdale pentru scopuri farmaceutice,
preparate din aloe vera pentru scopuri
farmaceutice, acetat de aluminiu pentru
scopuri farmaceutice, aminoacizi pentru scopuri
medicale, aminoacizi pentru scopuri veterinare,
anestezice, analgezice, scoarţă de angostura
pentru scopuri medicale, produse pentru
spălarea animalelor (insecticide), preparate anti-
urice, săpun antibacterial, loţiune antibacteriană
pentru spălarea mâinilor, antibiotice, preparate
anticriptogamice, pilule antioxidante, preparate
antiparazitare, zgărzi antiparazitare pentru
animale, bumbac antiseptic, antiseptice,
supresante ale apetitului pentru scopuri
medicale, pilule pentru suprimarea apetitului,
bumbac aseptic, ceai anti-astmatic, astringenţi
pentru scopuri medicale, scutece pentru
bebeluşi/scutece pentru bebeluşi, scutece-
chiloţel pentru bebeluşi, otrăvuri bacteriene,
preparate bacteriene pentru uz medical şi
veterinar, preparate bacteriologice pentru uz
medical şi veterinar, balsamuri pentru scopuri
medicale, preparate balsamice pentru scopuri
medicale, bandaje pentru pansament, scoarţe
pentru scopuri farmaceutice, preparate de
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baie pentru scopuri medicale, săruri de baie
pentru scopuri medicale, bicarbonat de sodiu
pentru scopuri farmaceutic, biocide, preparate
biologice pentru scopuri medicale, preparate
biologice pentru scopuri veterinare, culturi de
ţesuturi biologice pentru scopuri medicale,
culturi de ţesuturi biologice pentru scopuri
veterinare, preparate pe bază de bismut pentru
scopuri farmaceutice, subnitrat de bismut pentru
scopuri farmaceutice, plasmă sangvină, sânge
pentru scopuri medicale, ciment osos pentru
scopuri chirurgicale şi ortopedice, bulioane
pentru culturi bacteriologice/medii pentru culturi
bacteriologice/medii de cultură bacteriologice,
tampoane pentru alăptat, brom pentru scopuri
farmaceutice, preparate bronhodilatatoare,
perniţe pentru protecţia monturilor, produse
secundare rezultate din procesarea cerealelor
pentru scopuri dietetice sau medicale, caşete
pentru scopuri farmaceutice, catechu pentru
scopuri farmaceutice, preparate pentru caloase,
calomel (fungicid), ulei de camfor pentru scopuri
medicale, camfor pentru scopuri medicale,
dulciuri, medicinale/bomboane, medicinale,
zahăr candel cristalizat de uz medical,
capsule pentru medicamente, carbolineum
(antiparazitar), suplimente dietetice pe bază de
caseină, ulei de ricin pentru scopuri medicale,
substanţe pentru spălarea vitelor (insecticide),
creioane caustice, substanţe caustice pentru
scopuri farmaceutic, lemn de cedru destinat
utilizării ca repelent pentru insecte, esteri de
celuloză pentru scopuri farmaceutice, eteri
de celuloză pentru scopuri farmaceutice,
ciment pentru copitele animalelor, cărbune
pentru scopuri farmaceutice, conductoare
chimice pentru electrozii electrocardiografului,
contraceptive chimice, preparate chimice pentru
diagnosticarea sarcinii, preparate chimice
pentru tratarea mucegaiului, preparate chimice
pentru tratarea mălurii/preparate chimice pentru
tratarea tăciunelui, preparate chimice pentru
tratarea filoxerei, preparate chimice pentru
scopuri farmaceutice, preparate chimice pentru
scopuri medicale, preparate chimice pentru
scopuri veterinare, reactivi chimici pentru
scopuri medicale sau veterinare, preparate
chimico-farmaceutice, gumă de mestecat pentru
scopuri medicale, preparate pentru degerături,
chinolină pentru scopuri medicale, cloroform,
cocaină, ulei din ficat de cod, colagen
pentru scopuri medicale, colodiu pentru scopuri
farmaceutice, colir, comprese, scoarţă de
condurango pentru scopuri medicale, 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, inele
pentru bătăturile picioarelor, remedii pentru
bătături, bumbac pentru scopuri medicale,
beţişoare din bumbac pentru scopuri medicale,
cremă de tartru pentru scopuri farmaceutice,
creozot pentru scopuri farmaceutice, scoarţă
de croton, culturi de microorganisme pentru
uz medical sau veterinar, curara, decocturi
pentru scopuri farmaceutice, abrazivi dentari,
amalgame dentare, cimenturi dentare, materiale
pentru amprenta dentară, lac dentar, masticuri
dentare, amalgame dentare din aur, deodorante,
altele decât cele pentru uz uman sau
veterinar, deodorante pentru îmbrăcăminte
şi textile, depurative, preparate pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, preparate
pentru distrugerea putregaiului, preparate pentru
distrugerea şoarecilor, detergenţi pentru scopuri
medicale, pâine pentru diabetici adaptată uzului
medical, preparate de diagnosticare pentru
scopuri medicale, reactivi pentru diagnosticarea
markerilor pentru scopuri medicale, preparate
de diagnosticare pentru scopuri veterinare,
scutece pentru animalele de companie,
diastază pentru scopuri medicale, fibre
dietetice, suplimente dietetice pentru animale,
suplimente dietetice cu efect cosmetic, alimente
dietetice adaptate pentru scopuri medical,
băuturi dietetice adaptate pentru scopuri
medicale, substanţe dietetice adaptate pentru uz
medical, digestive pentru scopuri farmaceutice,
digitalină, ulei de dill (mărar) pentru scopuri
medicale, săpun dezinfectant, dezinfectanţi
igienici, dezinfectanţi pentru toalete chimice,
dezinfectanţi, produse pentru spălarea câinilor
(insecticide), preparate pentru spălat de uz
medical, pansamente, medicale, medicamente
pentru scopuri medicale, elixire (preparate
farmaceutice), preparate enzimatice pentru
scopuri medicale, preparate enzimatice pentru
scopuri veterinare, suplimente enzimatice,
enzime pentru scopuri medicale, enzime pentru
scopuri veterinare, corn de secară pentru
scopuri farmaceutice, esteri pentru scopuri
farmaceutice, eteri pentru scopuri farmaceutice,
eucaliptol pentru scopuri farmaceutice, eucalipt
pentru scopuri farmaceutice, extracte de hamei
pentru scopuri farmaceutice, plasturi pentru
ochi de uz medical, preparate pentru facilitarea
creşterii dinţilor, febrifuge, fenicul pentru scopuri
medicale, fermenţi pentru scopuri farmaceutice,
cutii de prim-ajutor, umplute, faină de peşte
pentru scopuri farmaceutice, făină pentru
scopuri farmaceutice/făină nerafinată pentru
scopuri farmaceutice, flori de sulf pentru
scopuri farmaceutice, hârtie pentru prinderea
insectelor zburătoare, lipici pentru insectele
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zburătoare/adezivi pentru prinderea insectelor
zburătoare, preparate pentru distrugerea
insectelor zburătoare, alimente pentru bebeluşi,
aldehidă formică pentru scopuri farmaceutice,
alimente uscate prin îngheţare adaptate pentru
scopuri medicale/alimente liofilizate adaptate
pentru scopuri medicale, carne uscată prin
îngheţare adaptată pentru scopuri medicale/
carne liofilizată adaptată pentru scopuri
medicale, unguent pentru degerături de
uz farmaceutic, beţe de afumare/pastile
de afumare, preparate de afumare pentru
scopuri medicale, fungicide, acid galic pentru
scopuri farmaceutice, gumă-gutta pentru scopuri
medicale, gaze pentru scopuri medicale, tifon
pentru pansamente, gelatină pentru scopuri
medicale, genţiană pentru scopuri farmaceutice,
germicide, glucoză pentru scopuri medicale,
suplimente dietetice pe bază de glucoză,
glicerină pentru scopuri medicale, glicerofosfaţi,
grăsimi pentru scopuri medicale, grăsimi
pentru scopuri veterinare, gaiacol pentru
scopuri farmaceutice, gumă pentru scopuri
medicale, balsam de gurjun pentru scopuri
medicale, hematogen, hemoglobina, preparate
pentru hemoroizi, creioane hemostatice,
ceaiuri din plante pentru scopuri medicinale,
extracte din plante pentru scopuri medicale,
erbicide/preparate pentru distrugerea plantelor
dăunătoare, alimente omogenizate adaptate
pentru scopuri medicale, hormoni pentru
scopuri medicale, hidrastină, hidrastinină,
cloral hidrat pentru scopuri farmaceutice,
peroxid de hidrogen pentru scopuri medicale,
imunostimulante, compoziţii pentru sugari,
repelent pentru insecte, repelent pentru insecte
pe bază de tămâie, şampoane insecticid
pentru animale, soluţii veterinare insecticide
pentru spălat, insecticide, ioduri pentru scopuri
farmaceutice, iod pentru scopuri farmaceutice,
iodoform, muşchi irlandez pentru scopuri
medicale, izotopi pentru scopuri medicale,
jalapă, jujubă, medicinală, făină lactată pentru
bebeluşi, preparate pentru exterminarea larvelor,
laxative, apă de plumb/apă goulard, lecitină
pentru scopuri medicale, suplimente dietetice
pe bază de lecitină, lipitori pentru scopuri
medicale, preparate tratament pentru păduchi
(pediculicide), preparate farmaceutice pe bază
de oxid de calciu, alifii, seminţe de in pentru
scopuri farmaceutice, faină din seminţe de
in pentru scopuri farmaceutice, suplimente
dietetice pe bază de seminţe de in, suplimente
dietetice pe bază de ulei din seminţe de
in, fibre pentru scopuri medicale, lemn dulce
pentru scopuri farmaceutice, loţiuni pentru
scopuri farmaceutice, loţiuni pentru scopuri

veterinare, lupulină pentru scopuri farmaceutice,
magnezie pentru scopuri farmaceutice, malţ
pentru scopuri farmaceutice, băuturi din lapte
de malţ pentru scopuri medicale, scoarţă
de mangrovă pentru scopuri farmaceutice,
preparate medicale pentru slăbit, produse pentru
spălarea ochilor cu conţinut medicamentos,
hrană pentru animale cu conţinut medicamentos,
paste de dinţi medicamentoase, loţiuni după
bărbierit cu conţinut medicamentos, şampoane
medicamentoase, preparate medicamentoase
de toaletă, loţiuni de păr medicamentoase,
şampoane uscate medicamentoase, şampoane
medicamentoase pentru animalele de companie,
săpun cu conţinut medicamentos, lumânări
de masaj pentru scopuri terapeutice, alcool
medicinal, nămol medicinal/sediment medicinal
(nămol), infuzii medicinale, ceai medicinal,
uleiuri medicinale, ierburi medicinale, rădăcini
medicinale, băuturi medicinale, preparate
medicinale pentru creşterea părului, cutii
medicinale, portabile, umplute, medicamente
pentru ameliorarea constipaţiei, medicamente
pentru uz stomatologic, medicamente de uz
uman, medicamente de uz veterinar, apă de
roiniţă pentru scopuri farmaceutice, mentol,
alifii mercuriale, preparate din microorganisme
pentru uz medical sau veterinar, fermenţi
lactici pentru scopuri farmaceutice, zahăr din
lapte pentru scopuri farmaceutice/lactoză pentru
scopuri farmaceutice, grăsime pentru mulgere,
ape minerale pentru scopuri medicale, săruri de
apă minerală, suplimente alimentare pe bază
de minerale, mentă pentru scopuri farmaceutice,
moleschin pentru scopuri medicale, preparate
împotriva moliilor, hârtie împotriva moliilor,
ceară de mulaj pentru stomatologi, apă de
gură pentru scopuri medicale, nămol pentru
băi, ulei de muştar pentru scopuri medicale,
muştar pentru scopuri farmaceutice, plasturi
cu muştar/cataplasme cu muştar, scoarţă de
mirobolan pentru scopuri farmaceutice, scutece
pentru incontinenţă, narcotice, nervine, gumă
cu nicotină pentru utilizare ca adjuvant în
renunţarea la fumat, plasturi cu nicotină pentru
utilizare ca adjuvant în renunţarea la fumat,
capsule din dendrimer pe bază de polimeri
pentru farmaceutice, saltele de înfășat, de unică
folosință, pentru bebeluși/ saltele de înfășat,
de unică folosință, pentru bebeluși, preparate
chimice pentru tratarea bolilor care afectează
cerealele, scutece de înot, reutilizabile, pentru
bebeluși/ scutece de înot, reutilizabile, pentru
bebeluși, materiale injectabile de umplutură
dermică, scutece de înot, de unică folosință,
pentru bebeluși/ scutece de înot, de unică
folosință, pentru bebeluși, bureţi contraceptivi,
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stickuri contra durerilor de cap, geluri de
masaj pentru scopuri medicale, pastă de dinţi
medicinală, umpluturi pentru cavități osoase
formate din țesuturi vii, cilindri pentru oxigen,
cu conținut, pentru uz medical, cannabis pentru
scopuri medicale/ marijuana pentru scopuri
medicale, brăţări impregnate cu repelenti pentru
insecte, preparate nutraceutice pentru scopuri
terapeutice sau medicale, suplimente nutritive,
substanţe nutritive pentru microorganisme, ulei
de terebentină pentru scopuri farmaceutice,
alifii pentru scopuri farmaceutice, opiacee,
opiu, opodeldoc, preparate pentru opoterapie/
preparate pentru organoterapie, băi de oxigen,
oxigen pentru scopuri medicale, pantaloni,
absorbanţi, pentru incontinenţă, absorbante
zilnice (sanitare), hârtie pentru plasturii cu
muştar/hârtie pentru cataplasmele cu muştar,
paraziticide, pastile pentru scopuri farmaceutice/
tablete pentru scopuri farmaceutice, pulbere de
perlă pentru scopuri medicale, pectină pentru
scopuri farmaceutice, şampoane cu pediculicid,
pepsine pentru scopuri farmaceutice, peptone
pentru scopuri farmaceutice, pesticide, vaselină
rectificată pentru scopuri medicale, preparate
farmaceutice, preparate farmaceutice pentru
tratarea arsurilor solare, preparate farmaceutice
pentru îngrijirea pielii, preparate farmaceutice
pentru tratarea mătreţii, produse farmaceutice,
fenol pentru scopuri farmaceutice, fosfaţi pentru
scopuri farmaceutice, preparate fitoterapeutice
pentru scopuri medicale, extracte de
plante pentru scopuri farmaceutice, otrăvuri,
suplimente dietetice pe bază de polen,
pomade pentru scopuri medicale, porţelan
pentru proteze dentare, săruri de potasiu
pentru scopuri medicale, cataplasme, pudră
de cantaridă, lapte praf pentru bebeluşi,
seringi preumplute pentru scopuri medicale,
propolis pentru scopuri farmaceutice, suplimente
dietetice pe bază de propolis, suplimente
dietetice proteice, suplimente proteice pentru
animale, purgative/laxative, pulbere de piretru,
quassia pentru scopuri medicale, quebracho
pentru scopuri medicale, chinină pentru scopuri
medicale, chinchină pentru scopuri medicale/
chinină pentru scopuri medicale, substanţe
radioactive pentru scopuri medicale, substanţe
de contract utilizate în radiologie pentru scopuri
medicale, radiu pentru scopuri medicale, otravă
pentru şobolani, hârtie indicatoare pentru scopuri
medicale, hârtie indicatoare pentru scopuri
veterinare, preparate pentru reducerea activităţii
sexuale, remedii pentru perspiraţia piciorului,
remedii pentru perspiraţie, repelenţi pentru câini,
rădăcini de rubarbă pentru scopuri farmaceutice,
lăptişor de matcă pentru scopuri farmaceutice,

suplimente dietetice pe bază de lăptişor
de matcă, cauciuc pentru uz stomatologic,
săruri pentru băi cu apă minerală, săruri
pentru scopuri medicale, chiloţi sanitari/lenjerie
intimă pentru menstruaţie, absorbante sanitare/
tampoane pentru menstruaţie, prosoape
sanitare/şerveţele sanitare/absorbante sanitare,
salcie pentru scopuri medicale, gulere pentru
scopuri chirurgicale, apă de mare pentru băi
medicinale, sedative/tranchilizante, fluid seminal
pentru inseminare artificială, medicamente
seroterapeutice, seruri, lubrifianţi sexuali
personali, geluri pentru stimulare sexuală,
sicativi (agenţi de uscare) pentru scopuri
medicale, pastile de slăbit, preparate pentru
exterminarea melcilor, săruri mirositoare, ierburi
de fumat pentru scopuri medicale, săruri de
sodiu pentru scopuri medicale, preparate pentru
sterilizarea solului, solvenţi pentru îndepărtarea
plasturilor adezivi, soporifice, amidon pentru
uz dietetic sau famaceutic, celule stem pentru
scopuri medicale, celule stem pentru scopuri
veterinare, preparate de sterilizare, steroizi, beţe
de lemn dulce pentru scopuri farmaceutice,
stricnină, preparate stiptice, zahăr pentru scopuri
medicale, sulfonamide (medicamente), beţe de
sulf (dezinfectanţi), alifii pentru arsurile solare,
supozitoare, pansamente chirugicale, implanturi
chirurgicale alcătuite din ţesuturi vii, adezivi
chirurgicali, siropuri pentru scopuri farmaceutice,
pilule pentru bronzat, tartru pentru scopuri
farmaceutice, material pentru umplerea dinţilor,
preparate terapeutice pentru baie, apă termală,
timol pentru scopuri farmaceutice, tinctură de
iod, tincturi pentru scopuri medicale, şerveţele
impregnate cu loţiuni farmaceutice, extracte de
tutun (insecticide), ţigări fără tutun pentru scopuri
medicale, tonice (medicamente), preparate pe
bază de oligoelemente pentru uz uman şi
veterinar, transplanturi (ţesuturi vii), preparate
pentru tratarea arsurilor, terebentină pentru
scopuri farmaceutice, vaccinuri, loţiuni pentru
spălături vaginale de uz medical, vermifuge/
antihelmintice, preparate pentru distrugerea
paraziţilor, vezicanţi, preparate veterinare,
preparate chimice pentru tratarea bolilor care
afectează viţa de vie, preparate pe bază
de vitamine, suplimente plasturi cu vitamine,
bureţi cicatrizanţi, vată pentru scopuri medicale,
creioane împotriva negilor, suplimente dietetice
pe bază de germeni de grâu, drojdie pentru
scopuri farmaceutice, suplimente dietetice pe
bază de drojdie, dezodorizante pentru tăvițele
litierei.
6. Metale comune şi aliaje ale acestora,
minereuri, materiale metalice pentru structuri şi
construcţii, construcţii metalice transportabile,
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cabluri şi fire neelectrice din metal comun,
fierărie, articole mici din armătură metalică,
containere din metal pentru depozitare sau
transport, seifuri, coloane publicitare din metal,
aliaje din metale comune, aluminiu, sârmă
din aluminiu, folie de aluminiu, plăci de
ancorare/plăci de fundaţie, ancore, oţel cornier,
metal anti-frecare, nicovale, nicovale (portabile),
arbori (structuri) din metal, plăci de blindaj
metalice, uşi blindate, metalice/uşi armate,
metalice, voliere (structuri) din metal, embleme
metalice pentru vehicule, cuiere pentru genţi
din metal, bile din oţel, balustrade din metal,
benzi metalice pentru legare/benzi metalice
pentru înfăşurare sau fixare, sârmă ghimpată,
cercuri metalice pentru butoaie, butoaie metalice
barrels of metal, bare pentru balustradele
metalice, coşuri metalice, bare de sprijin metalice
pentru căzi, balize metalice, neluminoase,
nicovale de banc, grinzi metalice/traverse
metalice, rotile metalice pentru pat, clopote
pentru animale, clopote, dispozitive metalice de
fixare a curelelor, dispozitive de tensionare a
curelelor metalice, beriliu (glucin)/glucin (beriliu),
instalaţii metalice pentru parcarea bicicletelor,
şuruburi metalice pentru prinderea cablurilor, aţă
metalică de legare pentru uz agricol, legături
metalice, fântâni pentru păsări (structuri) din
metal, blumuri (metalurgie), bolţuri metalice,
bolţuri, plate, capace metalice pentru sticle,
dopuri metalice pentru sticle, sticle (recipiente)
din metal pentru gaz comprimat sau aer
lichefiat, închizători metalice pentru cutii, cutii
din metal comun, cabluri metalice pentru
manipularea încărcăturilor/hamuri metalice
pentru manipularea încărcăturilor, colţare
metalice pentru construcţii, colţare metalice
pentru mobilă, ramificaţii metalice pentru ţevi,
alamă, brută sau semiprelucrată, aliaje de
sudură, bare de oţel tras la rece, bronz,
bronzuri pentru pietre funerare/monumente de
bronz pentru morminte, bronzuri (piese de
artă), catarame din metal comun (feronerie),
materiale de construcţii din metal, panouri de
construcţii din metal, construcţii, transportabile,
din metal, construcţii din metal, cripte metalice
funerare, busturi din metal comun, cabane din
metal, îmbinări de cabluri metalice, neelectrice/
legături de cabluri metalice, neelectrice, cabluri
metalice, neelectrice, cadmiu, cuşti metalice
pentru animale sălbatice, ferestre batante
din metal, casete pentru bani (metalice sau
nemetalice), coloane de tubaj metalice pentru
sondele petroliere, suporţi metalici pentru
butoaie, butoaie metalice, oţel turnat, fontă
de oţel, în formă brută sau semiprelucrată,
lanţuri pentru vite, plafoane metalice, celţiu

(hafniu) celtium/hafniu (celţiu), materiale metalo-
ceramice, lanţuri metalice, contraşine metalice
pentru căile ferate/şină de ghidare pentru
căile ferate, lăzi metalice/containere metalice,
cuşti metalice pentru găini, forme metalice
pentru răcire (turnătorie), capace metalice
pentru coşul de fum, tuburi metalice pentru
coşul de fum, canale metalice pentru coşul
de fum, coşuri de fum metalice, fier
cromat, minereuri de crom, crom, acoperire
metalică (prin placare) pentru construcţii, cleme
metalice pentru cabluri şi ţevi, cleme metalice
pentru etanşarea pungilor, închideri metalice
pentru containere, agăţători metalice pentru
îmbrăcăminte, cobalt, brut, coliere metalice
pentru fixarea ţevilor, metale comune, în
formă brută sau semiprelucrată, containere
metalice pentru depozitarea substanţelor acide,
containere metalice (depozitare, transport),
containere metalice pentru gaz comprimat
sau aer lichefiat, containere metalice pentru
combustibil lichid, cupru, în formă brută sau
semiprelucrată, inele de cupru, sârmă de cupru,
neizolată, cornişe metalice, cuie spintecate
din metal, cuplaje metalice pentru lanţuri,
crampoane (gheare de picior), crampoane
metalice (cleme)/cleme metalice (crampoane),
parapete metalice de protecţie pentru drumuri,
crucifixuri din metale comune, altele decât
bijuteriile, dozatoare de pungi pentru deşeurile
care provin de la câini, fixe, metalice, trambuline
metalice pentru sărituri, opritoare metalice
pentru uşi, curăţătoare de încălţăminte, sonerii
de uşă metalice, neelectrice, opritoare metalice
pentru uşă, neelectrice/arcuri metalice pentru
uşă, neelectrice, bătătoare pentru uşile de
la intrare, mânere metalice pentru uşi, tăblii
metalice pentru uşi, zăvoare metalice pentru
uşi, deschizătoare de uşi din metal, neelectrice,
tocuri de uşi din metal/rame de uşi din metal,
fitinguri metalice pentru uşi, încuietori metalice
pentru uşi, uşi metalice, ţevi de scurgere din
metal, sifoane de scurgere (supape) din metal,
bare de metal trase la rece si lustruite, grătare
metalice, conducte metalice, pentru instalaţiile
de încălzire centralizată/ţevi metalice, pentru
instalaţiile de încălzire centralizată/conducte şi
ţevi metalice, pentru instalaţiile de încălzire
centralizată, conducte metalice pentru instalaţiile
de ventilare şi aer condiţionat, coturi metalice
pentru ţevi, garduri metalice pentru morminte,
bolţuri cu ochi/şuruburi cu inel, garduri metalice,
inele de etanşare metalice pentru bastoane,
inele de etanşare metalice pentru mânerele
ustensilelor, inele de etanşare metalice, figurine
din metal comun/statuete din metal comun,
umpluturi din metal, suporturi pentru lemne
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mangan, capace metalice pentru gurile de canal,
colectoare metalice pentru reţele de conducte,
catarge metalice, plăci memoriale din metal/
plăcuţe memoriale din metal, metale sub formă
de pudră, metale sub formă de folie sau pulbere
pentru imprimante d, capace metalice pentru
gurile de canal, colectoare metalice pentru reţele
de conducte, catarge metalice, plăci memoriale
din metal/plăcuţe memoriale din metal, metale
sub formă de pudră, metale sub formă de folie
sau pulbere pentru imprimante d, scări mobile
de îmbarcare pentru pasageri, fier molibden,
molibden, monumente metalice, monumente
metalice pentru morminte, bolarzi metalici
de acostare, geamanduri de legare metalice,
mulaje metalice pentru cornişe, mulaje metalice
pentru construcţii, cuie, ecusoane metalice/
plăci de identificare metalice, nichel-argint/
argint german, nichel, niobiu, duze metalice,
piuliţe metalice, recipiente metalice pentru
colectarea uleiului uzat, minereuri metalice,
jaluzele exterioare din metal, containere pentru
ambalare din metal, lacăte suspendate din
metal, altele decât cele electrice, cabine
pentru pulverizarea vopselei din metal/cabine
metalice pentru pulverizarea vopselei, stâlpi
metalici de gard, ţigle metalice, paravane
metalice, pavele metalice, plăci de pavare
din metal, bare cromate, cepuri metalice,
ţevi de presiune metalice, cocini pentru porci
din metal, coloane metalice pentru construcţii,
pini (feronerie), mufe din metal pentru ţevi,
conducte metalice, pitoni metalici, platforme,
prefabricate, din metal, dopuri metalice/cepuri
metalice, piloni metalici, verande (structuri) din
metal, stâlpi metalici, stâlpi metalici, pentru liniile
electrice/piloni metalici pentru liniile electrice,
cârlige metalice pentru tigăi, case prefabricate
(ansambluri) din metal, cutii de conserve/
conserve, proptele metalice, scripeţi metalici,
alţii decât cei pentru maşini, metale piroforice,
şine metalice, schimbătoare de cale ferată/
macazuri, material metalic pentru calea ferată,
traverse metalice de cale ferată/legături metalice
de cale ferată, rampe metalice pentru vehicule,
tambure metalice, nemecanice, pentru furtunuri
flexibile, materiale refractare de construcţii, din
metal, plăcuţe de înmatriculare din metal/tăbliţe
pentru numărul de înmatriculare din metal,
materiale de armare din metal, pentru beton,
materiale de armare din metal pentru ţevi,
materiale de armare din metal pentru construcţii,
materiale de armare din metal pentru curele de
maşini, inele metalice/coliere de oprire metalice,
nituri din metal, indicatoare rutiere metalice,
neluminoase şi nemecanice, platforme metalice
pentru lansarea rachetelor, tije metalice pentru

(suporturi de fier pentru lemne pe foc),
mantale metalice pentru şeminee, eclise de
joantă (şine), fitinguri metalice pentru ferestre,
fitinguri metalice pentru construcţii, fitinguri
metalice pentru conducte de aer comprimat,
fitinguri metalice pentru sicrie, fitinguri metalice
pentru mobilă, fitinguri metalice pentru paturi,
catarge metalice pentru steaguri (structuri),
flanşe metalice (brăţări), indicatoare metalice
cu lumină intermitentă, pentru construcţii,
pontoane plutitoare din metal, pentru acostarea
ambarcaţiunilor, containere metalice plutitoare,
dale metalice pentru pardoseală, pardoseli
metalice, folii metalice pentru împachetat şi
ambalat, uşi pliante metalice, matriţe metalice
de turnătorie, cadre metalice pentru construcţii,
grinzi metalice pentru construcţii, materiale
metalice pentru căile ferate permanente, de tip
funicular, grilaje metalice de protecţie pentru
cuptoare, role metalice pentru mobilă, galenă
(minereu), porţi metalice, germaniu, aliaje de
lipit din aur, grătare metalice/grilaje metalice,
plăci metalice pentru morminte/plăcuţe funerare
metalice, nipluri de gresat, cadre metalice pentru
sere, sere metalice, transportabile, jgheaburi
pentru burlane metalice, catarge metalice pentru
steaguri de mână, cătuşe, paleţi metalici
pentru manipulare, balamale metalice, cârlige
(feronerie), cârlige metalice pentru plăcile de
ardezie pentru acoperiş, cârlige metalice pentru
suporturile de haine, buncăre de alimentare
metalice, nemecanice, cuie pentru potcoave,
bare de oţel laminate la cald, numere metalice
pentru case, neluminoase, forme metalice pentru
gheaţă, brăţări metalice de identificare, indiu,
lingouri din metale comune, plase metalice
împotriva insectelor, plăci din fier, fier, în formă
brută sau semiprelucrată, fier balot/oţel balot,
sârmă de fier, minereuri de fier, feronerie,
articole metalice, de mică dimensiune, grilaje
din fier pentru ferestre, grilaje din fier pentru
uşi, jaluzele metalice, canistre pentru combustibil
din metal, duze metalice cu jet, grinzi metalice,
racorduri metalice pentru ţevi, chei metalice,
butoane rotative metalice, etichete metalice,
scări metalice, încuietori metalice, zăvoare
metalice, şipci metalice, zăbrele metalice/gratii
metalice, sigilii de plumb, plumb, în formă
brută sau semiprelucrată, cutii poştale metalice,
litere şi cifre din metal comun, cu excepţia
formelor de tipar, limonit, căptuşeli metalice
pentru construcţii, buiandrugi metalici, paleţi
metalici pentru încărcare, gabarite de încărcare
metalice pentru vagoanele de cale ferată, bolţuri
de blocare, încuietori metalice, altele decât cele
electrice, încuietori metalice pentru vehicule,
încuietori metalice pentru bagaje, magneziu,
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lipire, tije metalice pentru lipire şi sudare, tije
metalice pentru sudare, rulouri pentru ferestre
din oţel, acoperişuri metalice intermitente,
jgheaburi metalice pentru acoperişuri, învelitori
metalice pentru acoperişuri, ţigle metalice
pentru acoperişuri, învelitori metalice pentru
acoperiş, învelitori metalice pentru acoperiş,
care încorporează celule fotovoltaice, frânghii
metalice, funii metalice, glisiere metalice pentru
uşi glisante, seifuri (metalice sau nemetalice)/
case de bani (metalice sau nemetalice), seifuri,
electronice, casete de siguranţă pentru bani,
lanţuri de siguranţă din metal, închizători
metalice pentru fixarea ferestrei, schele
metalice, capace filetate metalice pentru sticle,
şuruburi metalice, capace de etanşare din
metal, dispozitive metalice pentru legat snopi,
palplanşe metalice/stive de susţinere metalice,
foi şi plăci metalice, bailaguri/pene de fixare, cuie
metalice pentru pantofi, flecuri metalice pentru
pantofi, cofraje metalice pentru beton, cofraje
metalice, panouri de semnalizare metalice,
neluminoase şi nemecanice, plăci cu denumiri
de firme, din metal, panouri, neluminoase şi
nemecanice, din metal, fier siliciu, pervaze
metalice, silozuri metalice, aliaj de argint
pentru lipit, aliaje de staniu placate cu argint,
patinoare (structuri) din metal, plăci metalice
pentru construcţii, manşoane (feronerie), chingi
metalice pentru manipularea încărcăturilor,
sârmă metalică pentru lipit, inele despicate
pentru chei din metal comun, broască cu
închidere automată, arcuri (feronerie), pinteni,
grajduri din metal, trepte (scări) din metal,
scări metalice, araci metalici pentru plante
sau arbori, statui din metal comun, oţel, în
formă brută sau semiprelucrată, aliaje din oţel,
bandă de oţel/armătură de oţel, sârmă din oţel,
stâlpi de oţel, table din oţel, ţevi din oţel/
tuburi din oţel, construcţii din oţel, scaune cu
trepte din metal, trepte (scări) din metal, cepuri
metalice, uşi pliante din metal, grilaje de metal
pentru şemineu, opritoare metalice, balamale
metalice, benzi metalice pentru manipularea
înărcăturilor/curele metalice pentru manipularea
înărcăturilor /, guri de scurgere stradale din
metal, dispozitive de întindere pentru benzile
din fier (legături de tensiune), dispozitive de
întindere pentru benzile metalice (legături de
tensiune), montanţi (componente ale scărilor)
metalici, piscine (structuri) metalice, uşi batante
din metal, piuneze (cuie)/cuie fără cap, bazine
metalice/rezervoare metalice, tantal (metal),
cepuri metalice pentru butoaie/robinete cu cep
metalice pentru butoaie, stâlpi telegrafici din
metal, cabine telefonice din metal/cutii telefonice
din metal, cabluri de teleferic, legături de

tensiune, ţăruşi metalici pentru cort, filete
metalice pentru legături, pardoseli din plăci
metalice, plăci metalice pentru construcţii,
cositor, foiţă de staniu, ambalaje din tablă
de cositor, tablă de cositor, fier titan/ferotitan,
titan, tombac, cavouri metalice, plăci funerare
metalice, stele funerare metalice, cutii de scule
din metal, goale, dulapuri pentru scule din
metal, goale, dozatoare de prosoape, fixe, din
metal, paleţi de transport din metal, capcane
pentru animale sălbatice, tăvi metalice, protecţii
metalice pentru arbori, cuve metalice pentru
amestecarea mortarului, tubaje metalice, ţevi
metalice/tuburi metalice, fier tungsten, tungsten,
turnichete din metal, plăci turnante (căi ferate),
valve metalice, altele decât componentele
de maşini, vanadiu, cazane metalice, gheare
de menghină, din metal, lambriuri metalice,
elemente de fixare metalice de perete, placări
metalice pentru pereţi utilizate în construcţii,
căptuşeli metalice pentru pereţi utilizate în
construcţii, plăci metalice de căptuşit pereţii,
şaibe metalice, valve metalice pentru ţevile
de apă, ţevi de apă metalice, anemoscoape
sau giruete din metal/anemoscoape metalice/
giruete metalice, dispozitive de blocare a roţilor
(blocatoare), metal alb, dispozitive metalice
pentru îndepărtarea păsărilor, acţionate de vânt,
tambure de înfăşurare metalice, nemecanice,
pentru furtunuri flexibile, opritoare metalice
pentru ferestre, scripeţi din metal pentru
ferestre, bolţuri pentru cadrele ferestrelor,
elemente metalice pentru fixarea ferestrelor,
cadre metalice pentru ferestre, deschizători din
metal pentru ferestre, neelectrice, închizători
din metal pentru ferestre, neelectrice, cabine
metalice insonorizate, transportabile, panouri
acustice din metal, ferestre metalice, sârmă din
metal comun, ţesătură metalică/ pânză metalică,
dispozitive de întindere a sârmei (legături de
tensiune), sârmă din aliaje metalice comune, cu
excepţia firelor fuzibile, frânghii de sârmă, lucrări
de artă din metal comun, zinc, zirconiu, pergole
metalice pentru horticultură/schelet metalic.
7. Maşini, maşini-unelte, unelte acţionate
electric, motoare, cu excepţia celor pentru
vehiculele terestre, cuplaje şi componente de
transmisie, cu excepţia celor pentru vehiculele
terestre, unelte agricole, altele decât uneltele
acţionate manual, incubatoare pentru ouă,
distribuitoare automate, imprimante d, pixuri
pentru imprimare, dispozitive pentru curăţarea
acetilenei, dozatoare de benzi adezive (maşini),
benzi adezive pentru scripeţi, pompe de aerare
pentru acvarii, aparate pentru aerarea băuturilor,
aparate pentru aerarea apei, aerocondensatori,
motoare aeronautice, motoare de avion,
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agitatoare, utilaje agricole, elevatoare agricole,
unelte agricole, altele decât cele acţionate
manual, condensatoare de aer, dispozitive cu
pernă de aer pentru deplasarea încărcăturilor,
pompe de aer (instalaţii de garaj), maşini pentru
aspirarea aerului, aerografe pentru aplicarea
culorii, alternatoare, lagăre antifricţiune pentru
maşini/rulmenţi anti-frecare pentru maşini,
dispozitive anti-poluare pentru motoare, plăci
(componente ale maşinilor)/plăci de zăvorâre,
aparate de sudură cu arc electric, aparate
de tăiere cu arc electric, osii pentru maşini,
inele cu bile pentru rulmenţi, rulmenţi cu bile,
prese cu coş, lagăre de rulmenţi pentru maşini,
rulmenţi (componente ale maşinilor), rulmenţi
pentru arborii de transmisie, bătătoare electrice,
maşini de batere, pompe de bere, burdufuri
(componente ale maşinilor), transportoare cu
bandă, benzi pentru transportatoare, curele
pentru maşini, curele pentru motoare, maşini
de îndoit, maşini pentru prepararea băuturilor,
electromecanice, dinamuri bicicletă, maşini
pentru asamblarea bicicletelor, dispozitive de
legare a fânului/dispozitive pentru strângerea
fânului, maşini pentru prepararea bitumului,
maşini pentru ascuţirea lamelor (şlefuire)/
maşini de şlefuit, portcuţite (componente ale
maşinilor), lame (componente ale maşinilor),
mixere, electrice, pentru uz casnic, suflante
pentru compresia, evacuarea şi transportul
gazelor, suflante pentru compresia, aspirarea
şi transportul cerealelor/vânturătoare pentru
compresia, aspirarea şi transportul cerealelor/
suflante sau vânturătoare pentru compresia,
aspirarea şi transportul cerealelor, suflante,
bobine pentru războaiele de ţesut/mosoare
pentru războaiele de ţesut, tuburi de cazan
(componente ale maşinilor), aparate şi maşini
pentru legătorie utilizate în scopuri industriale,
maşini de umplut sticle, maşini de spălat sticle,
maşini de astupat sticle, maşini de capsulat
sticle, maşini de sigilat sticle, cutii pentru matriţe
(tipărire), maşini de împletit, garnituri de frână,
altele decât cele pentru vehicule, saboţi de
frână, alţii decât cei pentru vehicule, segmente
de frână, altele decât cele pentru vehicule,
plăcuţe de frână, altele decât cele pentru
vehicule, maşini de tăiat pâinea, maşini pentru
preparare berii, perii (componente ale maşinilor),
perii, acţionate electric (componente ale
maşinilor), perii pentru aspiratoare, buldozere,
maşini pentru unt, calandru/mangal, arbori cu
came pentru motoarele vehiculelor, vinciuri,
perii de carbon (electricitate), alimentatoare
pentru carburatoare, carburatoare, garnitură
de cardă (componente ale maşinilor de
cardat), maşini de cardat, maşini şi aparate

pentru şamponarea covoarelor, electrice,
cartuşe pentru maşinile de filtrare, convertoare
catalitice, instalaţii centralizate de curăţire cu
vacuum, maşini centrifuge/centrifuge (maşini),
concasoare centrifugale, pompe centrifuge,
lame pentru tocătoarele staţionare, fierăstraie
cu lanţ, maşini electromecanice pentru
industria chimică, dălţi pentru maşini, mandrine
(componente ale maşinilor), agitatoare, maşini
de ţigarete pentru scopuri industriale, site
de cenuşă (maşini), clapete de reţinere
(componente ale maşinilor), maşini şi aparate
pentru curăţare, electrice, dispozitive de curăţare
cu abur, foarfeci de tăiat (maşini), ambreiaje,
altele decât cele pentru vehiculele terestre,
maşini pentru tăierea cărbunelui, râşniţe de
cafea, altele decât cele acţionate manual,
maşini de spălat acţionate cu monede,
motoare cu aer comprimat, maşini cu aer
comprimat, pompe cu aer comprimat, pistoare
cu aer comprimat pentru extrudarea masticurilor,
compresoare (maşini), compresoare pentru
frigidere, betoniere (maşini), instalaţii de
condensare, biele pentru maşini, motoare,
cabluri de comandă pentru maşini, motoare,
mecanisme de comandă pentru maşini,
motoare, elemente de comandă hidraulice
pentru maşini, motoare, elemente de comandă
pneumatice pentru maşini, motoare, convertoare
pentru lucrări din oţel, transportoare (maşini),
maşini pentru producerea cablurilor, cuplaje,
altele decât cele pentru vehiculele terestre,
capote metalice (componente ale maşinilor)/
apărătoare (componente ale maşinilor)/
capace de protecţie (componente ale
maşinilor), macarale (dispozitive de ridicare şi
avansare), arbori cotiţi, cartere pentru maşini,
motoare, manivele (componente ale maşinilor),
separatoare de cremă/lapte, concasoare pentru
bucătărie, electrice, concasoare, cultivatoare
(maşini), generatoare de curent, dispozitive
pentru tragerea draperiilor, acţionate electric,
freze (maşini), maşini de tăiat, arzătoare de
tăiat, acţionate cu gaz, chiulase de cilindru
pentru motoare, cilindri pentru maşini, cilindri
pentru motoare, maşini de lapte, maşini de
cârpit, dezaerator pentru apa de alimentare,
degresoare (maşini), macarale derrick, maşini
de decupat şi filetat/maşini de filetat piuliţe,
maşini de ştanţat, excavatoare cu lingură
(maşini), maşini de spălat vase, dezintegratoare,
excavatoare de şanţuri (pluguri), maşini de
divizat, sisteme de deschidere a uşilor,
hidraulice, sisteme de deschidere a uşilor,
pneumatice, sisteme de închidere a uşilor,
electrice, sisteme de deschidere a uşilor,
electrice, sisteme de închidere a uşilor,
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hidraulice, sisteme de închidere a uşilor,
pneumatice, maşini de drenare, dispozitive
pentru extragerea berii sub presiune, maşini
de trefilat, mandrine de găurit (componente
ale maşinilor), capete de găurit (componente
ale maşinilor), bormaşini, flori de burghiu
(componente ale maşinilor), instalaţii de foraj,
flotante sau neflotante, motoare de acţionare,
altele decât cele pentru vehiculele terestre,
lanţuri de acţionare, altele decât cele pentru
vehiculele terestre, tobe (componente ale
maşinilor), instalaţii de evacuare a prafului
pentru curăţenie, instalaţii de îndepărtare a
prafului pentru curăţenie, maşini de vopsit,
perii dinam, curele dinam, dinamuri, maşini
pentru terasamente, ejectoare, electrozi pentru
maşinile de sudat, maşini de galvanizare,
aparate de ridicare, curele de ridicare/
centuri pentru greutăţi, lanţuri de ridicare
(componente ale maşinilor), aparate de
acţionare a elevatoarelor/aparate de acţionare
a ascensoarelor, elevatoare (ascensoare),
maşini de embosare, generatoare de curent
în caz de urgenţă, socluri pentru motoare,
altele decât cele pentru vehiculele terestre,
motoare pentru vehiculele cu pernă de
aer, motoare pentru ambarcaţiuni, motoare
hidraulice, maşini de gravat, excavatoare,
colector de evacuare pentru motoare, ţevi
de evacuare pentru motoare, rezervoare de
expansiune (componente ale maşinilor), curele
de ventilator pentru motoare, ventilatoare
pentru motoare, alimentatoare (componente
ale maşinilor), aparate de alimentare pentru
cazanele cu motor, maşini de umplere, filtre-
presă, maşini de filtrare, filtre pentru curăţarea
aerului de răcire, pentru motoare, filtre ca
şicomponente ale maşinilor sau motoarelor,
maşini de finisare, fitinguri pentru cazanele cu
motor, maşină de descărnare, mori de măcinat
făina, drumuri de fum pentru cazanele cu motor,
volante de maşină, prese de furaj, maşini
pentru prepararea alimentelor, electromecanice,
procesoare alimentare, electrice, suflante de
forjă, maşini de turnătorie, roţi de cuplaj, altele
decât cele pentru vehiculele terestre, maşini
de ondulare, prese de fructe, electrice, pentru
uz casnic, economizoare de combustibil pentru
motoare, aparate de conversie a combustibilului
pentru motoarele cu combustie internă, pompe
de distribuţie a combustibilului pentru staţiile
de service, maşini de galvanizare, lămpi de
sudură cu gaz, cutii de viteze, altele decât
cele pentru vehiculele terestre, mecanisme (de
acţionare) pentru războaie de ţesut, mecanisme
(de acţionare), altele decât cele pentru
vehiculele terestre, generatoare de energie

electrică, maşini pentru prelucrarea sticlei,
diamante pentru tăiat geamuri (componente ale
maşinilor), bujii incadescente pentru motoare
diesel, pistoale de lipit, electrice, maşini
pentru decorticarea cerealelor/maşini pentru
decorticarea grânelor/maşini pentru decorticarea
cerealelor şi grânelor, separatoare de cereale,
ancore automate cu patru braţe pentru uz naval,
răzătoare pentru legume, inele pentru ungere
(componente ale maşinilor), cutii de unsoare
(componente ale maşinilor), maşini de şlefuit,
pietre de şlefuit (componente ale maşinilor)/
discuri de ascuţit (componente ale maşinilor),
ghidaje pentru maşini, pistoale (unelte care
utilizează explozibili), ciocane (componente
ale maşinilor), ciocane pneumatice, ciocane
electrice, maşini de găurit electrice, unelte
de mână, altele decât cele acţionate
manual, echipamente de manipulare pentru
încărcăre şi descărcăre, maşini de manipulare,
automate (manipulatoare), bare de suspensie
(componente ale maşinilor), grape, maşini de
recoltat/maşini de cosit şi secerat, echipamente
de transport (minerit)/extractoare pentru mine,
schimbătoare de căldură (componente ale
maşinilor), maşini de tivit, aparate de spălat
cu înaltă presiune, mecanisme de ridicat,
dispozitive de prindere pentru maşinile-unelte,
buncăre de alimentare (descărcare mecanică),
războaie pentru ţeserea ciorapilor, carcase
(componente ale maşinilor), dispozitive de
aprindere pentru motoarele cu combustie
internă, magneţi de aprindere, incubatoare
pentru ouă, roboţi industriali, injectoare pentru
motoare, aparate de aplicare a cernelii
pentru maşinile de tipărit, maşini de călcat,
cricuri (maşini), cricuri pneumatice, motoare cu
reacţie, altele decât pentru vehiculele terestre,
îmbinări (componente ale motorului)/îmbinări
etanşe (componente ale motorului), carcase
pentru lagăre (componente ale maşinilor),
lagăre (componente ale maşinilor), manşe de
comandă ca şi componente ale maşinilor, altele
decât pentru aparatele de joc, extractoare de
suc, electrice, demaroare cu pedală pentru
motociclete, aparate pentru bucătărie, electrice,
aparate de tocat pentru bucătărie, electrice,
maşini de frământare, maşini de tricotat, cuţite
(componente ale maşinilor), cuţite, electrice,
cuţite pentru maşinile de cosit, maşini de
etichetat, maşini pentru confecţionat dantelă,
calapoade pentru pantofi (componente ale
maşinilor), strunguri (maşini-unelte), maşini de
tuns iarba, maşini de tăiat articolele din
piele, maşini pentru prelucrarea articolelor din
piele, aparate de ridicare, lifturi, altele decât
teleschiurile, sisteme mecanizate de alimentare
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a animalelor, rampe de încărcare, fusuri
pentru războiul de ţesut, războaie de ţesut,
pompe de lubrifiere, lubrifianţi (componente
ale maşinilor), maşini-unelte, matriţe utilizate
la tipărire, maşini de tocat carne, maşini
pentru prelucrarea metalelor, aparate de muls,
maşini de frezat, mori (maşini), mori pentru
uz casnic, altele decât cele acţionate manual,
pietre de moară, sfredele pentru minerit, maşini
pentru mineralizarea apei potabile, maşini pentru
exploatarea minelor, malaxoare (maşini), maşini
de amestecat, maşini de scobit/maşini de
decojit, cultivatoare motorizate, motoare pentru
ambarcaţiuni, motoare, altele decât cele pentru
vehiculele terestre, motoare, electrice, altele
decât cele pentru vehiculele terestre, maşini
de formare, matriţe (componente ale maşinilor),
scări rulante (escalatoare)/escalatoare, benzi
rulante/trotuare mobile, captatoare şi colectoare
de noroi (maşini), amortizoare pentru motoare/
amortizoare de zgomot pentru motoare, ciocane
de cuie, electric/cleşti de scos cuie, electrice,
troliu de ridicat plase (pescuit), cleşti de
crestat (maşini-unelte), maşini pentru rafinarea
petrolului, maşini de tratare a minereului,
maşini de împachetare, maşini de ambalare,
maşini de vopsit, maşini pentru prelucrarea
hârtiei (tipărire), unități plutitoare de producție,
stocare și exploatare (fpso), maşini de fabricat
hârtie, maşini de lustruit parchetul cu ceară,
electrice, maşini pentru fabricarea pastelor
făinoase, electrice, pedale de acţionare pentru
maşinile de cusut, maşini de decojit, râşniţe
de piper, altele decât cele acţionate manual,
curăţitoare pentru ţevi, segmenţi de piston/inele
de piston, pistoane pentru cilindri, pistoane
pentru motoare, pistoane (componente ale
maşinilor), maşini de rabotare, pluguri, brăzdare,
maşini şi aparate de lustruit (electrice), roţi ale
olarilor, ciocane mecanice, prese (maşini pentru
scopuri industriale), reductoare de presiune
(componente ale maşinilor), regulatoare de
presiune (componente ale maşinilor), supape
de presiune (componente ale maşinilor), cilindrii
de tipărire, maşini de tipărit cu utilizare pe
foi de tablă, forme de tipar, maşini de tipărit,
prese de tipar, role de tipar pentru maşini,
maşini pentru prelucrarea materialelor plastice,
mecanisme de propulsie, altele decât cele pentru
vehiculele terestre, maşini de compactare,
scripeţi, scripeţi (componente ale maşinilor),
pulverizatoare (maşini)/atomizoare (maşini)/
maşini de pulverizat, diagrame pentru pompe,
pompe (componente ale maşinilor, motoarelor),
pompe (maşini), pompe pentru instalaţiile de
încălzire, pompe pentru înot contra curentului,
poansoane pentru maşinile de perforat, maşini

de perforat, cricuri cu cremalieră, maşini de
strângere pentru rachetele de tenis, radiatoare
(de răcire) pentru motoare, maşini pentru
montarea şinelor, maşini pentru construcţia de
căi ferate, elevatoare pentru vagoanele de cale
ferată, greble pentru maşini de greblat, maşini
de greblat, maiuri (maşini), bătătoare (maşini),
secerători, maşini de secerat şi legat, maşini de
secerat şi treierat, reductoare, altele decât cele
pentru vehiculele terestre, aparate de bobinat,
mecanice, tambure, mecanice, pentru furtunuri
flexibile, bobine (componente ale maşinilor),
regulatoare (componente ale maşinilor), maşini
de clătit, maşini de nituit, maşini de măturat
străzile, autopropulsate, maşini pentru realizarea
drumurilor/maşini pentru construirea de drumuri,
poduri rulante, rulmenţi cu bile, cilindrii pentru
laminoare, laminoare, prese de imprimat
rotative, prese rotative cu abur, portabile, pentru
ţesături, şenile de cauciuc ca şi componente ale
tractoarelor pe şenile la maşinile de construcţii,
şenile de cauciuc ca şi componente ale
tractoarelor pe şenile la aparatele şi maşinile
de încărcare-descărcare, şenile de cauciuc
ca şi componente ale tractoarelor pe şenile
la maşinile agricole, şenile de cauciuc ca şi
componente ale tractoarelor pe şenile la maşinile
miniere, şenile de cauciuc ca şi componente ale
tractoarelor pe şenile la plugurile de zăpadă,
maşini de satinat, maşini pentru fabricarea
cârnaţilor, fierăstraie cu masă (componente
ale maşinilor), lame de fierăstrău (componente
ale maşinilor), fierăstraie (maşini), maşini de
colectare a pietrei de cazan, foarfeci, electrice,
şurubelniţe, electrice, maşini de sigilat pentru
scopuri industriale, aparate electrice pentru
sigilarea materialelor plastice (împachetare),
rulmenţi cu lubrifiere automată, pompe de
combustibil autoreglabile, pulverizator deşeuri,
maşini de cusut, cuplaje de arbori (maşini),
maşini de ascuţit, presr de balotat, maşini de
tuns pentru animale/maşini de tuns părul pentru
animale, foarfeci, electrice, arcuri-amortizoare
de şocuri (componente ale maşinilor)/pistoane
amortizor (componente ale maşinilor)/pistoane
plonjor, aparate de lustruit pantofii, electrice,
lopeţi, mecanice, mărunţitoare (maşini) pentru
uz industrial, suveici (componente ale maşinilor),
site (maşini de sitat sau componente ale
maşinilor), instalaţii de cernere, maşini de
cernere, maşini sizing machines, unelte de
ascuţit marginile schiurilor, sanii portcuţit
(componente ale maşinilor), glisoare pentru
maşinile de tricotat/sănii pentru maşinile de
tricotat, prese de netezit, pluguri de zăpadă,
aparate de lipit, cu gaz/aparate de sudat,
cu gaz, arzătoare de lipit, cu gaz, ciocane
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de lipit, cu gaz, aparate de lipit, electrice,
ciocane de lipit, electrice, lămpi de lipit,
maşini de sortat pentru industrie, semănătoare
(maşini), bujii pentru motoarele cu combustie
internă, regulatoare de viteză pentru maşini,
motoare, uscătoare rotative (neîncălzite), maşini
rotative, roţi de tors, maşini de filat, pulverizator
de vopsit, arcuri (componente ale maşinilor),
separatoare de tulpini (maşini), maşini de
ştanţat, suporturi pentru maşini, demaroare
pentru motoare, statoare (componente ale
maşinilor), condensatoare de abur (componente
ale maşinilor), separatoare de abur/ulei, motoare
cu abur, separatoare de abur, cazane cu
abur, cilindrii compactori/cilindrii compactori
pentru pământ, plăci stereotip, maşini de
cusut, maşini de prelucrare a pietrei, şişcorniţe
(paie tocate)/tocătoare de paie, presetupe
de etanşare (componente ale maşinilor),
aspiratoare medicale pentru scopuri industriale,
ventuze pentru aparatele de muls/ventuze de
fixare pe ugere pentru aparatele de muls,
duze de aspirare pentru aspiratoare, maşini
pentru fabricarea zahărului, compresoare de
supraalimentare, supraîncălzitoare, maşini de
matriţare, mese pentru maşini, tambure pentru
maşinile de brodat, robinete (componente ale
maşinilor, motoarelor)/robineţi (componente ale
maşinilor, motoarelor), maşini de gudronare,
maşini de întindere/ întoarcere a fânului,
maşini pentru industria textilă, lancie termică
(maşini), maşini de filetat, maşini de treierat,
freze de pământ pentru scopuri agricole,
ciocane de forjare, desfăcătoare de conserve,
electrice/deschizătoare de conserve, electrice,
maşini pentru prelucrarea tutunului, unelte
(componente ale maşinilor), convertizoare de
cuplu, altele decât cele pentru vehiculele
tereste, arbori de transmisie, alţii decât
cei pentru vehiculele tereste, lanţuri de
transmisie, altele decât cele pentru vehiculele
tereste, transmisii, altele decât cele pentru
vehiculele tereste, transmisii pentru maşini,
transportoare pneumatice, maşini de debavurat/
aparate de prelucrare/aparate de prelucrare prin
aşchiere, maşini de îndreptat (centrat), tuburi
transportoare pneumatice/tuburi transportoare,
pneumatice, turbine hidraulice, turbine, altele
decât cele pentru vehiculele tereste,
turbocompresoare, pluguri de îndepărtare a
gazonului, timpane (componente ale preselor
de tipar), maşini de cules litere (tipărire),
maşini de cules litere (fotoculegere), maşini de
turnat litere, prese tipografice, maşini tipografice,
articulaţii universale (articulaţii cardanice),
pompe de vid (maşini), accesorii pentru
aspiratoare pentru diseminarea parfumurilor şi

dezinfectanţilor, furtunuri pentru aspiratoare,
aspiratoare, saci pentru aspiratoare, supape
(componente ale maşinilor), spiralizatoare de
legume, electrice, automate pentru vânzarea de
produse, pompe de distribuție a hidrogenului
pentru stațiile de benzină, maşini industriale
de imprimare cu jet de cerneală, mopuri
cu aburi, costume robotice exoscheletice,
altele decât cele pentru scopuri medicale,
macarale mobile, vibratoare (maşini) pentru uz
industrial, aparate de vulcanizare, aparate de
spălat, maşini de spălat (rufe), instalaţii de
spălat pentru vehicule/instalaţii pentru spălarea
vehiculelor, unităţi de eliminare a deşeurilor/
unităţi de eliminare a gunoiului, maşini de
compactare a deşeurilor/maşini de compactare
a gunoiului, recuperatoare pneumatice pentru
decantarea uleiul uzat, încălzitoare de apă
(ca şi componente ale maşinilor), separatoare
de apă/robinete de drenaj, maşini şi aparate
pentru lustruirea cu ceară, electrice, maşini de
plivit, maşini de sudat, electrice, aparate de
sudură electrice, roţi de maşini, mecanisme
cu roţi dinţate, teluri, electrice, pentru uz
casnic, maşini de spălat albe/maşini de spălat
colorate, vinciuri, turbine eoline, deschizători
pentru ferestre, electrice, închizători pentru
ferestre, electrice, deschizători pentru ferestre,
hidraulice, închizători pentru ferestre, hidraulice,
deschizători pentru ferestre, pneumatice,
închizători pentru ferestre, pneumatice, prese
de vin, vânturători, maşini de prelucrat lemnul,
maşini de ambalat, maşini de spălat rufe
cu stoarcere, feliatoare de brânză, electrice,
decojitoare de legume, electrice.
8. Unelte şi ustensile de mână, acţionate
manual, tacâmuri, arme de mână, cu excepţia
armelor de foc, aparate de ras, ustensile
abrazive (ustensile de mână), tesle (unelte),
ustensile agricole, acţionate manual, ustensile
abrazive (ustensile de mână), furci agricole
(unelte de mână), pompe de aer, acţionate
manual, filiere rotunde, burghie (unelte de
mână), sule, topoare, dispozitive de întindere a
benzilor metalice (unelte de mână), baionete,
maşini de tuns barba, menghine de banc
(ustensile de mână), cosoare, tăişuri pentru
uneltele aşchietoare (componente ale uneltelor
de mână), tăişuri pentru uneltele aşchietoare
(unelte de mână), ustensile pentru ascuţirea
lamelor, lame pentru rindele, lame (unelte de
mână), cuţite (arme), foarfeci pentru marginile
de gazon, maşini de găurit, bomfaiere, cuţite
pentru deschis cutiile, unelte pentru împletit
(unelte de mână), fiare pentru marcare, burghie
de mână, cuţite de altoit, sfredel de mână
pentru dulgherie, foarfeci pentru vite, dălţi
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de călăfătuit, dornuri de perforat (unelte de
mână), cuţite ceramice, feliatoare de brânză,
neelectrice, dălţi, satâre (cuţite), menghine de
mână pentru tâmplari sau arămari, securi,
fiare de ondulat, răngi, cleşti pentru ondulare,
pensete pentru cuticule/cleşti pentru cuticule,
tacâmuri, bare de tăiat (unelte de mână), cuţite,
unelte pentru tăiat (unelte de mână), pumnale,
ustensile pentru decantarea lichidelor (unelte de
mână), aparate de epilat, electrice şi neelectrice,
aparate pentru distrugerea paraziţilor de plante,
acţionate manual, ştanţe (unelte de mână)/clupe
(unelte de mână)/cuţite pentru filete (unelte de
mână), săpătoare (unelte de mână), săpătoare
de şanţuri (unelte de mână), cuţitoaie, suporturi
de burghie (unelte de mână), aparate pentru
perforarea urechilor, maiuri pentru pământ
(unelte de mână), unelte aşchietoare (unelte
de mână), feliatoare pentru ouă, neelectrice,
imprimatoare în relief (unelte de mână), pietre
de polizor abrazive, pile abrazive, plăci abrazive,
ace pentru gravură, expandoare (unelte de
mână), piese de extensie pentru suporturile
burghielor de filetat, ondulatoare pentru gene,
cuţite pentru potcovari, pile (tools), aparate
de lustruit unghiile, electrice sau neelectrice/
bureţi de şlefuit pentru unghii, electrici sau
neelectrici, vătraie, burdufuri pentru şeminee
(unelte de mână), patenţi (unelte de mână)/
cleşti de tras sârma (unelte de mână), plăci
de păr, oale de turnare (unelte de mână),
cadre pentru fierăstraiele de mână, dispozitive
de cules fructele (unelte de mână), tăietoare
de fructe, curăţitoare de fructe, ciocane cu
capul rotund (unelte de mână), unelte pentru
împâslire (unelte de mână), unelte pentru
grădină, acţionate manual, sfredele (unelte
de mână), diamante pentru tăiat geamuri
(componente ale uneltelor de mână), fiare de
gofrare, dălţi (unelte de mână), unelte pentru
altoire (unelte de mână), unelte de gravat (unelte
de mână), pietre de şlefuit (unelte de mână)/
pietre de polizor (unelte de mână), pistoale
(unelte de mână), pistoale, acţionate manual,
pentru extrudarea masticurilor, meliţe (unelte de
mână), coase hainault, maşini de tuns părul de
uz personal, electrice sau neelectrice, maşini de
tuns părul pentru animale (ustensile de mână),
maşini de împletit părul, electrice, pensete
pentru îndepărtarea părului, ciocane (unelte de
mână), burghie de mână, acţionate manual,
unelte de mână, acţionate manual, ustensile
de mână pentru ondularea părului, pompe
de mână, mânere pentru uneltele de mână,
acţionate manual, harpoane, harpoane pentru
pescuit, securi, lame de bisturiu (dălţi), săpăligi
(unelte de mână), bărzi/securi pentru cioplit,

burghie de perforare (componente ale uneltelor
de mână), cuţite pentru cercuri (unelte de
mână), cuţite de vânătoare, dălţi pentru gheaţă,
pulverizatoare insecticid (unelte de mână)/
atomizoare insecticid (unelte de mână)/spray-
uri insecticid (unelte de mână), fiare (unelte
de mână neelectrice), fierăstraie mecanice,
răzătoare mandoline pentru bucătărie, gheare
pentru carne, instrumente sterile pentru piercing,
aparate cu laser pentru îndepărtarea părului,
altele decât cele pentru scopuri medicale, ciocan
de urgenţă, mânere pentru cuţite, cuţite, polonice
(unelte de mână), calapoade (unelte de mână
pentru cizmari), foarfeci pentru gazon (ustensile
de mână), curele pentru ascuţit din piele, leviere,
cricuri de ridicat, acţionate manual, unelte pentru
marcarea animalelor/unelte pentru marcarea
vitelor, macete, ciocane de lemn (ustensile
de mână), seturi de manichiură, seturi de
manichiură, electrice, cavile de matisit, ciocane
pentru zidari, sape late, freze (unelte de mână),
cuţite de mărunţit (unelte de mână)/cuţite de
descărnat (unelte de mână)/satâre (unelte de
mână), cutii şablon pentru tăiere la unghi (unelte
de mână), colectoare pentru monede, mojare
pentru sfărâmare (unelte de mână), dălţi pentru
scobituri, fiare pentru rindeluire, ciocane de scos
cuiele, acţionate manual/cleşti de scos cuiele,
acţionaţi manual, răngi pentru scos cuie (unelte
de mână), dornuri de găurit, cleşti pentru unghii,
pile de unghii, pile de unghii, electrice, unghiere,
electrice sau neelectrice, pile ac, pistoale pentru
etanşare neelectrice, poansoane cu numere,
desfăcătoare de stridii, cuţite de paletă, cuţite
de sculptat (unelte de mână), cuţite de decojit,
seturi de pedichiură, bricege, unelte de perforare
(unelte de mână), târnăcoape, ciocane de abataj/
buciarde, sape (unelte de mână), perforatoare
tip ac, cleşti, cuţite pentru pizza, neelectrice,
cuţite de rindea, rindele, patenţi, fiare de polizat
(unelte pentru lustruit)/unelte de fier pentru
lustruit, fiare de capsulare (unelte de mână),
foarfeci pentru curăţare de crengi/foarfeci de
grădină, foarfeci pentru pomi, cuţite de altoit,
boxuri pentru pumn, cleşti de perforat (unelte
de mână), perforatoare (unelte de mână),
instrumente pentru perforarea biletelor, rindele
de fălţuit, greble (unelte de mână), pisăloage
(unelte de mână)/pisăloage pentru sfărâmat
(unelte de mână), maiuri (unelte de mână),
raşpele (unelte de mână), dispozitive cu clichet
(unelte de mână), curele de ascuţit briciul, casete
pentru briciuri/lame de ras, lame de ras, aparate
de ras, electrice sau neelectrice, doze pentru
alezor, alezoare, nituitoare (unelte de mână),
ciocane de nituit (unelte de mână), săbii, greble
pentru nisip, lame de fierăstrău (componente ale
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uneltelor de mână), suporturi pentru fierăstraie,
fierăstraie (unelte de mână), cuţite pentru solzi,
foarfeci, raclete (unelte de mână), raclete pentru
schiuri, unelte de răzuit (unelte de mână),
şurubelniţe, neelectrice, dălţi pentru sculptori,
inele pentru coase, pietre pentru coase/pietre
de ascuţit, mânere pentru coase, coase, pietre
pentru şlefuit, oţeluri de ascuţit/oţeluri pentru
cuţite, instrumente de ascuţit, truse de bărbierit,
lame de foarfecă, foarfeci mecanice (ustensile de
mână), foarfeci de tuns, lopeţi (unelte de mână),
seceri, arme de mână, altele decât armele de
foc, veselă de argint (cuţite, furculiţe şi linguri),
instrumente de ascuţit marginile schiurilor,
acţionate manual, instrumente şi unelte pentru
jupuirea animalelor, baroase, cazmale (unelte
de mână), chei de buloane (unelte de mână)/
chei de piuliţe (unelte de mână), spatule
(unelte de mână), spatule pentru utilizare de
către artişti, linguri, rigle (unelte de mână),
unelte de ştanţare (unelte de mână)/ştanţe
(unelte de mână), bastoane de amestecare
pentru amestecarea vopselei, ciocane pentru
piatră, instrumente de şlefuit, teci pentru săbii,
săbii, seringi pentru pulverizarea insecticidelor,
tacâmuri (cuţite, furculiţe şi linguri)/articole
pentru masă (cuţite, furculiţe şi linguri), furculiţe
de masă, cuţite de masă, furculiţe şi linguri de
plastic, cuţite de masă, furculiţe şi linguri pentru
bebeluşi, chei tubulare de tip t, freze de înfiletare
(unelte de mână), ace de tatuat, aparate
pentru tatuat, extractoare de buruieni (unelte de
mână), desfăcătoare de conserve, neelectrice/
deschizătoare de conserve, neelectrice, curele
pentru unelte (suporturi), foarfeci de tăiat crengi,
făraşe (grădinărit), făraşe de grădină, bastoane/
bâte/bastoane pentru poliţişti, cuţite de tăiat ţevi
(unelte de mână), instrumente de tăiat ţevi,
pensete, feliatoare de legume, acționate manual/
mărunţitoare de legume, acționate manual, cuţite
pentru friptură, furculițe pentru friptură, cuţite
de legume, tocătoare de legume, spiralizatoare
de legume, acţionate manual, decojitoare de
legume, acţionate manual, menghine, furci
pentru plivit (unelte de mână), suporturi pentru
barele de ascuţit, foarfeci mari de grădină
(foarfeci), dispozitive de tăiat folia de pe dop
la sticla de vin, acţionate manual, dezizolatoare
pentru sârmă (unelte de mână), dispozitive
de întindere pentru sârma metalică (unelte de
mână).
9. Aparate şi instrumente ştiinţifice, de
cercetare, navigaţie, topografie, fotografie,
cinematografie, audiovizuale, optică, cântărire,
măsurare, semnalizare, detectare, testare,
inspectare, salvare şi învăţare, aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuţia,

transformarea, acumularea, reglementarea sau
controlul distribuţiei sau utilizării energiei
electrice, aparate şi instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea,reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginii sau datelor,
suporturi de date stocate sau descărcabile,
software pentru computere, suporturi de
stocare digitale sau analog, mecanisme pentru
aparate care funcţionează cu fise, case de
marcat, dispozitive de calculat, computere şi
dispozitive periferice pentru computere, costume
pentru scufundări, măşti pentru scufundări,
dopuri de urechi pentru scufundări, cleşti
de nas pentru scufundări sau înot, mănuşi
pentru scufundări, aparate de respirat pentru
înot subacvatic, dispozitive pentru stingerea
incendiilor, ochelari 3d, abace, accelerometre,
acumulatori, electrici, hidrometre pentru acid,
acidimetre pentru baterii, alarme acustice/
alarme sonore, cabluri acustice, cuplaje
acustice, actinometre, adaptoare electrice,
maşini de adunat, antene, aerometre, aparate
de analiză a aerului, sonerii de alarmă,
electrice, alarme, nu cele pentru vehicule,
alcoolmetre, alidade, altimetre, ampermetre,
amplificatoare, tuburi de amplificare/supape
de amplificare, anemometre, desen animat
descărcabil sau înregistrat (film), baterii anodice/
baterii de înaltă tensiune, anozi, roboţi telefonici,
ochelari anti-orbire, dispozitive anti-interferenţă
(electricitate), sisteme de avertizare anti-furt,
anticatozi, apertometre (optică), corpuri de
iluminat (electricitate), mănuşi din azbest pentru
protecţia împotriva accidentelor, îmbrăcăminte
din azbest pentru protecţia împotriva incendiilor,
ecrane de protecţie din azbest pentru pompieri,
aparate şi instrumente pentru astronomie,
receptoare audio şi video, interfeţe audio,
mixere audio, aparatură didactică audiovizuală,
bancomate (atm), instrumente de azimut,
monitoare pentru bebeluşi, cântare pentru
bebeluşi, genţi adaptate pentru laptopuri,
cântare (balanţe romane)/balanţe (bascule
romane), dispozitive de echilibrare, cititoare
de coduri de bare, barometre, cântare
de baie, baterii, electrice, pentru vehicule/
acumulatoare, electrice, pentru vehicule, baterii
pentru iluminat, baterii, electrice, baterii pentru
ţigările electronice, recipiente pentru baterii/
recipiente pentru acumulatoare, cutii pentru
baterii/cutii pentru acumulatoare, încărcătoare
de baterii, balize, luminoase, sonerii (dispozitive
de avertizare), betatroane, binocluri, biocipuri,
cutii negre (înregistratoare de date), aparate
de copii heliografice, instrumente de control
pentru boilere, cutii de branşament (electricitate),
aparate pentru respiraţie subacvatică, aparate
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pentru respiraţie, cu excepţia celor pentru
respiraţia artificială, veste anti-glonţ, lacăte
electronice, îmbrăcăminte anti-glonţ, sirene,
dulapuri pentru difuzoare, cabluri, electrice,
maşini de calculat, inele de calibrare,
calibre, calorimetre, camere video, aparate
de fotografiat (fotografie), tuburi capilare, rigle
gradate pentru tâmplari, suporturi pentru plăcuţe
negre (fotografie), carcase special realizate
pentru aparate şi instrumente de fotografiat,
carcase pentru telefoanele inteligente, case
de marcat, casetofoane, catozi, aparate
catodice anti-coroziune, întrerupătoare cu celulă
(electricitate)/reductoare (electricitate), şnururi
pentru telefonul mobil, aparate de centrare
pentru diapozitivele fotografice, aparate pentru
schimbarea acelor de pick-up, încărcătoare
pentru acumulatoare electrice, încărcătoare
pentru ţigările electronice, staţii de încărcare
pentru vehiculele electrice, instrumente
pentru verificarea francării/instrumente pentru
verificarea timbrării corespondenţei, aparate şi
instrumente folosite în chimie, chipuri (circuite
integrate), bobine inductante (impedanţă),
aparate de cromatografie pentru utilizare
în laboratoare, cronografe (aparate de
înregistrare a timpului), camere cinematografice,
filme cinematografice, expuse, închizători
de circuit, întrerupătoare de circuit, rigle
de calcul circulare, aparate de curăţare
pentru discurile de pick-up/aparate de
curăţare pentru discurile de vinii, lentile de
apropiere, îmbrăcăminte de protecţie împotriva
accidentelor, iradierii şi incendiilor, îmbrăcăminte
de protecţie împotriva incendiilor/articole
de îmbrăcăminte pentru protecţia împotriva
incendiilor, îmbrăcăminte special concepută
pentru laboratoare, cabluri coaxiale, bobine,
electrice, mecanisme pentru aparatele acţionate
cu fise, mecanisme pentru televizoarele
acţionate cu fise, colectoare, electrice,
aparate electrice pentru comutare, comutatoare,
compact-discuri (audio-video), compact-discuri
(memorie numai pentru citire), compact-disc
playere, comparatoare, compasuri de măsurare,
dispozitive de memorie pentru calculatoare,
programe de calculator, înregistrate, tastaturi
pentru calculatoare, programe de operare pe
calculator, înregistrate, dispozitive periferice
pentru calculator, componente software pentru
calculator, înregistrate, programe de calculator,
descărcabile, software pentru jocuri pe
calculator, stocate, aplicaţii software pentru
calculator, descărcabile, componente hardware
pentru calculator, platforme software de
calculator, înregistrate sau descărcabile,
software de calculator pentru economizor

de ecran, înregistrat sau descărcabil,
calculatoare, consensatoare (capacitoare)/
capacitoare, conductoare, electrice, brăţări
inteligente (instrumente de măsurare), conexiuni
pentru liniile electrice, conectori (electricitate),
lentile de contact, contacte, electrice, containere
pentru lamele de microscop, containere pentru
lentilele de contact, panouri de comandă
(electricitate), conectori, electrici, sârmă de
cupru, izolată, telefoane fără fir, lentile de
corectare (optică), instrumente cosmografice,
mecanisme pentru dispozitivele contraacţionate,
detectoare de fise contrafăcute, contoare/
aparate de măsură, cuploare (echipament
de procesare a datelor), cuploare, electrice/
conexiuni, electrice, capace pentru ieşirile
electrice, huse pentru telefoanele inteligente,
huse pentru asistenţii personali digitali (apd),
huse pentru calculatoarele tabletă, manechine
utilizate la testele de impact, creuzete
(laborator)/cupele (laborator), redresoare de
curent, ciclotroane, lămpi pentru camere obscure
(fotografie), camere obscure (fotografie),
aparate de procesare a datelor, camere
de decompresie, magneţi decorativi, aparate
de demagnetizare pentru benzile magnetice,
densimetre, densitometre, detectoare de
metal pentru scopuri industriale sau militare,
detectoare, aparate de diagnosticare, nu cele
pentru scopuri medical, diafragme (acoustică),
diafragme pentru aparate ştiinţifice, diafragme
(fotografie), maşini de dictare (dictating
machines), aparate de difracţie (microscopie),
rame foto digitale, semne digitale, staţii
meteorologice digitale, asistenţi personali
digitali (apd), busole, tuburi de evacuare,
electrice, altele decât cele pentru iluminat/
tuburi electrice, de evacuare, altele decât
cele pentru iluminat, unităţi de disc pentru
calculatoare, discuri, magnetice, aparate pentru
măsurarea distanţei, aparate de înregistrare a
distanţei/aparate pentru înregistrarea distanţei,
aparate de distilare pentru scopuri ştiinţifice,
cutii de distribuţie (electricitate), panouri de
distribuţie (electricitate), console de distribuţie
(electricitate), măşti pentru scufundare, costume
de scufundare, cipuri adn, fluiere pentru câini,
sonerii electrice pentru uşi, dozatoare/dozimetre,
tonuri de apel descărcabile pentru telefoanele
mobile, fişiere de muzică descărcabile, fişiere
de imagini descărcabile, grafice descărcabile
pentru telefoanele mobile, uscătoare pentru
fotografii/stative pentru fotografii, instrumente
de măsurat pentru croitorie, stative de
uscare (fotografie), aparate de uscare pentru
tipăriturile fotografice, conducte (electricitate),
dvd playere, dinamometre, dopuri de urechi
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pentru scufundători, aparate pentru editarea
filmelor cinematografice, ceasornice cu nisip
(clepsidre), dispozitive pentru iluminarea
ouălor, tuburi de protecţie pentru cablurile
de electricitate, materiale pentru reţelele
electrice (fire de sârmă, cabluri), şine
electrificate pentru montarea spoturilor, garduri
electrificate, aparate electrodinamice pentru
comanda de la distanţă a macazurilor,
aparate electrodinamice pentru transmiterea la
distanţă a semnalelor, electrolizoare, bobine
electromagnetice, pixuri electronice (unităţi de
afişare vizuală, agende electronice, traducătoare
electronice de buzunar, etichete electronice
pentru produse, panouri informative cu afişaj
electronic, publicaţii electronice, descărcabile,
cititoare de cărţi electronice, zgărzi electronice
pentru dresarea animalelor, sisteme electronice
de control al accesului pentru uşile cu
interblocare, unităţi de efecte electrice şi
electronice pentru instrumentele muzicale, table
electronice interactive, tag-uri de proximitate
electronice ca aparate de control de la distanţă,
partituri muzicale electronice, descărcabile,
afişaje numerice electronice, cârduri magnetice
codate, brăţări de identificare codate, magnetice,
cartele codate, aparate de mărit (fotografie,
epidiascoape, egalizatoare (aparate audio),
ergometre, exponometre (contoare de expunere
la lumină), oculare, instrumente care conţin
oculare, ochelari de protecţie, facsimile, aparate
pentru fermentare (aparate de laborator),
cabluri cu fibră optică, aparate pentru tăierea
filmelor, filme, expuse, filtre pentru măştile
respiratorii, filtre pentru utilizare în fotografie,
filtre pentru razele ultraviolete, pentru fotografie
măsurătoare pentru inele, extinctoare de
incendiu, alarme de incendiu, bătătoare de
stins incendiile, scări de incendiu, duze pentru
furtunurile de stins incendiile, maşini de stins
incendiile, pompe de incendiu, şalupe de stins
incendile, pături ignifuge, furtun de incendiu,
dispozitive de stingere a incendiilor, becuri
pentru blitz (fotografie), avertizoare luminoase
(semnale luminoase), blitzuri (fotografie),
dischete, debitmetre, ecrane fluorescente,
semnale de ceaţă, neexplozive, aparate de
analiză a alimentelor, cadre pentru transparenţă
fotografică, frecvenţmetre, cuptoare pentru
utilizare în laboratoare/etuve pentru utilizare în
laboratoare, mobilier special conceput pentru
laboratoare, fire fuzibile, siguranţe, cristale de
galena (detectoare), celule galvanice, baterii
galvanice, galvanometre, instrumente pentru
testarea gazelor, indicatoare de combustibil/
contoare de benzină, gazometre (instrumente
de măsurare), aparate de măsurare, aparate

de satinare pentru tipăriturile fotografice,
centuri cu greutăţi pentru scafandri, căşti
pentru comunicare la distanţă, senzori de
parcare pentru vehicule, imprimante de bilete,
chingi tip ham ajutătoare la ridicat greutăţi,
dispozitive de semnalizare pentru mânat vitele,
videoproiectoare, chei criptografice descărcabile
pentru primit şi cheltuit criptomonede, portofele
electronice descărcabile, terminale pentru
cârduri de credit, paşapoarte biometrice/
paşapoarte electronice, cărţi de identitate
biometrice, sisteme de poziţionare globală (gps),
mănuşi de protecţie împotriva accidentelor,
mănuşi pentru scafandri, mănuşi de protecţie
împotriva razelor x de uz industrial, ochelari de
protecţie pentru sporturi, grilaje pentru baterii,
dicţionare electronice portabile, kituri hands-free
(mâini libere) pentru telefoane, casete pentru
curăţarea capului (de înregistrare), căşti de
protecţie pentru sporturi, căşti de radio, aparate
pentru reglarea căldurii, aparate heliografice,
dispozitive de marcare a tivului, aparate de înaltă
frecvenţă, suporturi pentru bobine electrice,
holograme, difuzoare sirenă, roboţi umanoizi
cu inteligenţă artificială, hidrometre, higrometre,
fire de identificare pentru cablurile electrice,
mantale de identificare pentru cablurile electrice,
cârduri de identitate, magnetice, dispozitive de
pornire, electrice, pentru pornirea de la distanţă/
dispozitive electrice pentru pornirea de la
distanţă, incubatoare pentru culturile bacteriene,
indicatoare automate pentru presiune joasă în
anvelope, inductoare (electricitate), detectoare
cu infraroşu, circuite integrate, cârduri cu circuite
integrate (cârduri inteligente)/carduri inteligente
(cârduri cu circuite integrate), terminale
interactive cu ecran tactil, dispozitive de
intercomunicare, interfeţe pentru calculatoare,
invertoare (electricitate), aparate de marcat
fiscale, aparate de ionizare, nu cele pentru
tratarea aerului sau apei, calibre (instrumente
de măsurare), manşe de comandă pentru
calculatoare, altele decât cele pentru jocurile
video, tonomate, muzicale/automate muzicale
acţionate de fise (tonomate), tonomate pentru
calculatoare, cutii de joncţiune (electricitate),
manşoane de joncţiune pentru cablurile
electrice, genunchiere pentru muncitori, tăvi
de laborator, centrifuge de laborator, roboţi de
laborator, lactodensimetre, lactometre, laptopuri,
lasere, nu cele pentru scopuri medicale, capace
pentru lentile, lentile pentru astrofotografie,
cântare pentru scrisori, mire de nivelare
(instrumente topografice)/stadii (instrumente
topografice, instrumente de nivelare, nivele
(instrumente pentru determinarea orizontalei),
aparate şi echipamente pentru salvarea vieţii,
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colaci de salvare, veste de salvare, centuri
de salvare, plute de salvare, capsule de
salvare pentru dezastre naturale, regulatoare
de lumină, electrice, indicatoare electronice cu
emisie de lumină, diode cu emisie de lumină
(led): balasturi pentru iluminat, paratrăsnete/
eclatoare, limitatoare (electricitate), încuietori,
electrice, lochuri (instrumente de măsurare),
indicatoare de pierdere electrică, difuzoare,
lanterne magice, casete magnetice, fire
magnetice, suporturi magnetice de date,
codificatoare magnetice unităţi cu bandă
magnetică pentru calculatoare, aparate de
rezonanţă magnetică (irm), nu cele pentru
scopuri medicale, magneţi, lupe (optică),
compasuri/busole marine, sonde marine de
adâncime, trasatoare paralele (tâmplărie),
geamanduri de marcare, stâlpi pentru antenele
fără fir, instrumente matematice, măsuri, aparate
pentru măsurarea grosimii articolelor din piele,
aparate de măsurat, dispozitive de măsurat,
electrice, sticlărie gradată, instrumente de
măsurare, aparate pentru măsurarea grosimii
pielii, linguri pentru măsurare, megafoane,
cârduri de memorie pentru aparatele de
jocuri video, nivele de mercur, baloane
meteorologice, instrumente meteorologice,
metronoame, şuruburi micrometrice pentru
instrumentele optice, micrometre/ instrumente
de măsură, microfoane, microprocesoare,
microscoape, microtoame, contoare de distanţă
parcursă pentru vehicule/înregistratoare de
kilometraj pentru vehicule, oglinzi pentru
inspecţia muncii, oglinzi (optică), telefoane
mobile/celulare/telefoane celulare, modemuri,
maşini de numărat şi sortat bani, aparate de
monitorizare, altele decât cele pentru scopuri
medicale, monitoare (componente hardware
pentru calculatoare), monitoare (programe
de calculator), mouse (periferice pentru
calculatoare), mouse pad-uri/suporturi pentru
mouse, protecţii dentare pentru sporturi, aparate
şi instrumente nautice, aparate de semnalizare
navală, sisteme de navigaţie pentru vehicule
(calculatoare de bord), instrumente de navigaţie,
ace pentru pick-upuri/ace de pick-up, ace
pentru busolele topografice, semne cu neon,
plase de protecţie împotriva accidentelor, cleme
pentru nas pentru scufundători şi înotători,
calculator tip notebook, obiective (lentile)
(optică), instrumente de observare, octante,
ohmmetre, lanterne optice/lămpi optice, lentile
optice, instrumente şi aparate optice, sticlă
optică, fibre optice (filamente conductoare de
lumină: condensatoare optice, cititoare optice
de caractere, suporturi optice de date, discuri
optice, oscilografe, aparate de transvazare

a oxigenului, ozonizatoare (ozonizoare),
contoare de parcare, acceleratoare de
particule, pedometre, vizoare (lupe) pentru
uşi, periscoape, cutii petri, discuri de pick-
up/discuri de înregistrare audio, fotocopiatoare
(fotografice, electrostatice, termice), fotometre,
aparate de fototelegrafie, celule fotovoltaice,
aparate şi instrumente pentru fizică, pince-
nez, pipete pentru laborator, tuburi pitot,
planşete topografice (instrumente topografice),
planimetre, plăci pentru baterii, plottere, prize
electrice, fire cu plumb, fire cu plumb,
calculatoare de buzunar, polarimetre, playere
media portabile, aparat de măsurare cu
precizie, balanţe de precizie, conectori pentru
indicatoarele de presiune pentru supape,
manometre, aparate de măsurare a presiunii,
indicatoare de presiune, circuite imprimate,
plăci de circuite imprimate, imprimante pentru
utilizare împreună cu calculatoarele, prisme
(optică), sonde pentru scopuri ştiinţifice,
procesoare (unităţi centrale de procesare)/
unităţi centrale de procesare, ecrane de
proiecţie, aparate de proiecţie, dispozitive
de protecţie împotriva accidentelor pentru uz
personal, dispozitive de protecţie împotriva
razelor x, nu cele pentru scopuri medicale,
costume de protecţie pentru aviatori, căşti
de protecţie, măşti de protecţie,nu pentru uz
medical, căşti de protecţie pentru sporturi,
folii de protecţie adaptate pentru ecranele de
calculator, folii de protecţie adaptate pentru
telefoanele inteligente, raportoare (instrumente
de măsurare), dispozitive de perforare a
cartelelor pentru birou, butoane pentru sonerii,
pirometre, indicatoare de cantitate, aparate
radar, pagere radio, aparate radiologice pentru
scopuri industriale, ecrane de radiologie pentru
scopuri industriale, radiouri, aparate de emisie
pentru radiotelegrafie, aparate de emisie pentru
radiotelefonie, dispozitive de siguranţă pentru
traficul feroviar, aparate pentru măsurarea
distanţelor/telemetre, cititoare (echipament de
procesare a datelor), camere pentru vederea
din spate a vehiculului, pick-upuri, articole de
îmbrăcăminte reflectorizante, pentru prevenirea
accidentelor, veste de siguranţă reflectorizante,
refractometre, refractoare, aparate de reglare,
electrice, relee, electrice, instalaţii electrice
pentru controlul de la distanţă al operaţiunilor
industriale, dispozitive pentru control de la
distanţă, lasere de salvare cu semnale
luminoase, cartuşe de cerneală, neumplute,
pentru imprimante sau fotocopiatoare, pedale
wah-wah, instrumente de măsurare a înălţimii,
cap de manechin pentru cursuri de coafor
(material didactic), dispozitive pentru proiecţia
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tastaturilor virtuale, pături de supravieţuire,
bărci de salvare, analizoare pentru dimensiunea
nanoparticulelor, bureţi pentru căşti, mănuşi
dotate cu senzori, dispozitiv de indicare cu
bilă pentru calculator (trackball), emoticoane
descărcabile pentru telefoane mobile, roboţi
pentru teleprezenţă termostate digitale pentru
control climatic, senzori piezoelectrici, diode
organice electroluminescente (oled), diode
emiţătoare de lumină cu puncte quantice (qled),
pipete pentru măsurare, altele decât de uz
medical sau de uz menajer, prize electrice,
computer game software, downloadable, torţe
de semnalizare pentru salvare, neexplozive
şi nepirotehnice, suporturi adaptate pentru
laptopuri, articole pentru acoperirea capului
sub formă de căşti de protecţie, rezistenţe,
electrice, măşti de protecţie respiratorie
pentru purificarea aerului, măşti de respiraţie,
altele decât cele pentru respiraţia artificială,
manechine de resuscitare (materiale didactice),
simulatoare pentru învăţarea tehnicilor de
resuscitare, retorte, suporturi pentru retorte,
contoare de rotaţie, reostate, căşti (toci)
pentru echitaţie, măsurătoare pentru inele,
indicatoare rutiere, luminoase sau mecanice,
baghete indicatoare pentru aflarea surselor
de apă, rigle (instrumente de măsurare), linii
(instrumente de măsurare), zaharometre, plase
de siguranţă/ plase de salvare, prelate de
protecţie, centuri de siguranţă, altele decât cele
pentru scaune de vehicule şi echipamente,
salinometre, aparate de navigaţie prin satelit,
detectoare de semnale de satelit, sateliţi
pentru scopuri ştiinţifice, cântare, cântare
analizoare de greutate, scanere (echipamente
de procesare a . datelor), diafragme (fotografie),
diafragme pentru fotogravură, calibre pentru
şuruburile cu filet, dispozitive de securitate de
tip token (dispozitive de criptare, roboţi de
securitate pentru supraveghere, bastoane selfie
(monopode), lentile selfie, semi-conductoare,
sextanţi, manşoane pentru cablurile electrice,
încălţăminte de protecţie împotriva accidentelor,
iradierii şi incendiilor, declanşatoare (fotografie),
obturatoare (fotografie), lunete de vizare
pentru armele de foc/lunete telescopice pentru
armele de foc, sonerii de semnalizare, lămpi
de semnalizare, panouri de semnalizare,
luminoase sau mecanice, fluiere de
semnalizare, geamanduri de semnalizare,
semnale, luminoase sau mecanice, indicatoare
mecanice, indicatoare, luminoase, simulatoare
pentru conducerea şi controlul vehiculelor,
sirene, huse pentru laptopuri, calibre culisante,
proiectoare de diapozitive/aparate cu proiecţie
prin transparenţă, rigle de calcul, aparate

pentru măsurarea unghiurilor de înclinare/
clinometre/indicatori de pantă/inclinometre,
inele inteligente, ochelari inteligenţi, telefoane
inteligente, ceasuri inteligente, detectoare de
fum, tuburi cu oxigen, baterii solare, panouri
solare pentru producerea de energie electrică,
căşti pentru sudori, valve solenoid (comutatoare
electromagnetice), sonare, suporturi de
înregistrare audio, benzi de înregistrare
audio, aparate de transmitere a sunetelor,
aparate de înregistrare a sunetelor, aparate
de reproducere a sunetelor, instrumente de
localizare a sunetului, linii de sondaj, aparate
şi maşini de sondaj, sonde cu greutate
de plumb, paravane anti-scantei, portavoce,
lanţuri pentru ochelari, şnururi pentru ochelari,
lentile pentru ochelari, rame pentru ochelari,
tocuri pentru ochelari, ochelari, spectografe,
spectroscoape, aparate de verificare a vitezei
pentru vehicule, indicatoare de viteză, aparate
de măsurare a vitezei (fotografie, regulatoare
de viteză pentru pick-upuri, sferometre, nivele
cu bulă de aer, role (fotografie), fluiere pentru
sporturi, sisteme de aspersoare pentru protecţia
împotriva incendiilor, vincluri pentru măsurare,
echere pentru măsurare, regulatoare pentru
iluminarea scenei, stative pentru aparatele foto,
cabluri demaroare pentru motoare, aparate
pentru direcţie, automate, pentru vehicule,
transformatoare amplificatoare, casetofoane
portabile, stereoscoape, aparate stereoscopice,
distilatoare pentru experimentele de laborator,
stroboscoape, subwoofere, sulfitometre, ochelari
de soare, instrumente topografice, lanţuri
topografice, aparate şi instrumente topografice,
nivele topografice, tablouri de distribuţie, cutii
de distribuţie (electricitate), întrerupătoare,
electrice, rigle în formă det (teuri) pentru
măsurare, calculatoare tip tabletă, tahometre,
magnetofoane, taximetre, materiale didactice,
roboţi de învăţare, protecţii pentru dinţi, nu pentru
uz medical, aparate de telecomunicaţii sub formă
de bijuterii, fire de telegraf, telegrafe (aparate),
receptoare de telefon, aparate de telefon,
transmiţătoare pentru telefon, fire de telefon,
teleimprimatoare, telepromptere, teleruptoare,
telescoape, lunete telescopice pentru artilerie,
televizoare, indicatoare de temperatură, etichete
indicatoare de temperatură, nu cele pentru
scopuri medicale, terminale (electricitate),
eprubete, instrumente şi maşini pentru testarea
materialelor, aparate de testare, nu cele pentru
scopuri medicale, dispozitive pentru combaterea
furturilor, electrice, teodolite, camere de
imagistică termică, supape termionice/tuburi
termionice, termohigrometre, termometre, nu
cele pentru scopuri medicale, termostate,
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electrice de acupunctură, dozatoare de aerosoli
pentru scopuri medicale, perne de aer pentru
scopuri medicale, perne gonflabile/pneumatice
pentru scopuri medicale, saltele cu aer
pentru scopuri medicale, saltele gonflabile/
pneumatice pentru scopuri medicale, tărgi
pentru ambulanţă, aparate de anestezie, măşti
de anestezie, analizoare pentru identificarea
bacteriilor utilizate în scopuri medicale, brăţări
anti-greaţă, brăţări anti-reumatism, inele anti-
reumatism, aparate pentru testarea adn şi
arn utilizate în scopuri medicale, aparate
pentru regenerarea celulelor stem utilizate
în scopuri medicale, branţuri supinătoare
pentru încălţăminte, fotolii de uz medical sau
stomatologic, dinţi artificiali, maxilare artificiale,
membre artificiale, piele artificială pentru scopuri
chirurgicale, aparate pentru respiraţie artificială,
sâni artificiali, ochi artificiali, tetine pentru
hrănire pentru bebeluşi/suzete pentru hrănirea
bebeluşilor, pistoale de hrănire de uz veterinar/
seringi de administrare de uz veterinar,
bandaje ortopedice pentru articulaţii/ bandaje
ortopedice pentru articulații, bandaje, elastice,
tăviţe renale pentru scopuri medicale, ploşti,
paturi cu vibraţii, paturi special concepute
pentru scopuri medicale, centuri pentru scopuri
medicale, centuri, electrice, pentru scopuri
medicale, implanturi biodegradabile de fixare
a oaselor, pături, electrice, pentru scopuri
medicale, aparate pentru testarea sângelui,
aparate de kinetoterapie de uz medical,
analizoare pentru măsurarea grăsimii corporale,
aparate pentru monitorizarea compoziţiei
corporale, ghete pentru scopuri medicale,
brăţări pentru scopuri medicale, stimulatoare
cerebrale, pompe de sân, perii pentru
curăţarea cavităţilor corporale, canule, truse
pentru instrumente utilizate de medici, truse
dotate cu instrumente medicale, cleşti pentru
castrare, catguturi, catetere, saltele pentru
naştere, clipsuri, chirurgicale, îmbrăcăminte
specială pentru camerele de operare,
scaune toaletă, articole de îmbrăcăminte
de compresie, compresoare (chirurgicale),
prezervative, containere special concepute
pentru deşeurile medicale, contraceptive,
nechimice, plasturi de răcire pentru scopuri
medicale, comprese de răcire pentru prim
ajutor, cuţite pentru bătături, corsete pentru
scopuri medicale, cârje, ventuze, perne pentru
scopuri medicale, defibrilatoare, freze dentare,
aparate şi instrumente dentare, aparate dentare,
electrice, fotolii stomatologice, proteze/seturi
de dinţi artificiali, aparate de diagnosticare
pentru scopuri medicale, dializoare, irigatoare
pentru spălături interne, tuburi de drenaj

termostate pentru vehicule, calculatoare client
subţire (thin client), lupe textile, distribuitoare
automate de bilete, comutator temporizat,
automat, aparate de înregistrare a timpului,
ceasuri (dispozitive de înregistrare a timpului),
braţe de pick-up, cartuşe de toner,
neumplute, pentru imprimante şi fotocopiatoare,
totalizatoare, conuri de trafic, semafoare
de circulaţie (dispozitive de semnalizare),
transformatoare (electricitate), tranzistoare
(electronice), transmiţătoare de semnale
electronice, transmiţătoare (telecomunicaţii),
seturi de transmisie (telecomunicaţii), plăci
transparente (fotografie)/diapozitive (fotografie),
transpondere, triode, trepiede pentru aparatele
de fotografiat, urinometre, unităţi flash usb,
manometru de vid, tuburi de vid (radio),
variometre, radiouri pentru vehicule, triunghiuri
de avertizare a avarierii vehiculului, verniere,
aparate de înregistrare video, casete video,
casete cu jocuri video, ecrane video, telefoane
video, monitoare video pentru bebeluşi, casete
video, vizoare, fotografice, căşti de realitate
virtuală, viscozimetre, viziere pentru căşti,
regulatoare de tensiune pentru vehicule,
dispozitive de protecţie împotriva supratensiunii,
voltmetre, maşini de vot, plăcuţe pentru circuite
integrate, staţii radio portabile (walkie-talkie), tăvi
pentru developare (fotografie), indicatoare de
nivel al apei, undametre, dispozitive purtabile
de urmărire a activităţii, calculatoare purtabile,
monitoare de afişare video purtabile, poduri-
bascule, cântare, instrumente şi aparate de
cântărire, greutăţi, alarme cu fluier, conuri de
vânt pentru indicarea direcţiei vântului, conectori
de doză (electricitate), sisteme de cabluri
electrice pentru automobile, fire, electrice, măşti
de protecţie pentru muncitori, suporturi de odihnă
pentru încheieturile mâinilor pentru utilizare la
calculator, tuburi cu raze x, nu cele pentru
scopuri medicale, aparate cu raze x, nu cele
pentru scopuri medicale, filme radiologice (cu
raze x), expuse, fotografii cu raze x, altele
decât cele pentru scopuri medicale, aparate şi
echipamente de producere a razelor x, altele
decât cele pentru uz medical.
10. Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre,
ochi şi dinţi artificiali, articole ortopedice,
materiale de sutură, dispozitive terapeutice
şi de asistenţă adaptate pentru persoanele
cu handicap, aparate de masaj, aparate,
dispozitive şi articole pentru sugari, aparate,
dispozitive şi articole pentru activitate sexuală,
centuri   abdominale,     corsete abdominale,
comprese abdominale, aparate pentru tratarea
acneei, ace de acupunctură, instrumente



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 06/2022

485

pentru scopuri medicale, cearşafuri pentru
bolnavi, sticle cu picurător pentru scopuri
medicale, picurătoare pentru scopuri medicale,
tetine pentru bebeluşi/suzete pentru bebeluşi,
cornete acustice, pense auriculare, dopuri pentru
urechi (dispozitive de protecţie a urechii),
ciorapi elastici pentru scopuri chirurgicale,
electrocardiografe, electrozi pentru uz medical,
camere de endoscopie pentru scopuri medicale,
aparate pentru clismă de uz medical,
aparate pentru masajul estetic, biberoane/sticle
pentru bebeluşi, supape pentru biberoane,
tetine pentru biberoane, filtre pentru razele
ultraviolete, pentru scopuri medicale, dispozitive
de protecţie pentru deget utilizate în scopuri
medicale, forcepsuri, aparate de dezinfectare
pentru scopuri medicale, mobilier special
conceput pentru scopuri medicale, centuri
galvanice pentru scopuri medicale, tetine pentru
biberoane, filtre pentru razele ultraviolete, pentru
scopuri medicale, dispozitive de protecţie pentru
deget utilizate în scopuri medicale, forcepsuri,
aparate de dezinfectare pentru scopuri medicale,
mobilier special conceput pentru scopuri
medicale, centuri galvanice pentru scopuri
medicale, dispozitive galvanice terapeutice,
gastroscoape, mănuşi pentru scopuri medicale,
mănuşi pentru masaj, hemocitometre, proteze
capilare, aparate auditive, antifoane pentru
urechi, stimulatoare cardiace, aparate de
monitorizare a ritmului cardiac, perne de
încălzire, electrice, pentru scopuri medicale/
termofoare, electrice, pentru scopuri medicale,
aparate terapeutice cu aer cald, aparate cu
vibraţii cu aer cald pentru scopuri medicale,
inhalatoare cu hidrogen, saltele cu apă
pentru scopuri medicale, seringi hipodermice,
centuri hipogastrice, pungi cu gheaţă pentru
scopuri medicale, dispozitive implantabile de
administrare subcutanată a medicamentelor,
cearşafuri pentru incontinenţă, incubatoare
pentru scopuri medicale, incubatoare pentru
bebeluşi, inhalatoare, injectoare pentru
scopuri medicale, insuflatoare, elevatoare
pentru pacienţi/ elevatoare pentru ridicarea
pacienţilor, bandaje pentru genunchi, ortopedice,
bisturie pentru scopuri chirurgicale, lămpi
pentru scopuri medicale, lanţete, lasere
pentru scopuri medicale, lentile (proteze
intraoculare) pentru implantare chirurgicală/
proteze intraoculare (lentile) pentru implantare
chirurgicală, piepteni pentru îndepărtarea
păduchilor, păpuşi gonflabile (păpuşi pentru
sex), aparate de rezonanţă magnetică (irm)
pentru scopuri medicale, măşti utilizate
de către personalul medical, aparate de
masaj, centuri pentru gravide, aparate şi

instrumente medicale, fire-ghid medicale, cupe
menstruale, aparate de microdermabraziune,
oglinzi pentru stomatologi, oglinzi pentru chirurgi,
aspiratoare nazale, ace pentru scopuri medicale,
aparate pentru vite utilizate în obstetrică,
aparate utilizate în obstetrică, mese de
operaţie, oftalmometre, oftalmoscoape, aparate
ortodontice, benzi de cauciuc ortodontice,
centuri ortopedice, încălţăminte ortopedică, tălpi
ortopedice, articole ortopedice, pernuţe pentru
prevenirea escarelor pe corpul pacienţilor,
pesare, aparate pentru exerciţii fizice de uz
medical, aparate de fizioterapie, pivoţi pentru
dinţii artificiali, feşe gipsate pentru scopuri
ortopedice, pisoare portabile, sonde pentru
scopuri medicale, dispozitive de protecţie
împotriva razelor x, pentru scopuri medicale,
pulsometre, pompe pentru scopuri medicale,
bastoane tetrapod pentru scopuri medicale,
lămpi cu cuarţ pentru scopuri medicale,
aparate radiologice pentru scopuri medicale,
monitoare radiologice pentru scopuri medicale,
aparate de radioterapie, tuburi de radium
pentru scopuri medicale, recipiente pentru
aplicarea medicamentelor, respiratoare pentru
respiraţia artificială, măşti respiratorii pentru
respiraţia artificială, aparate de resuscitare,
fierăstraie pentru scopuri chirurgicale, scalpele,
foarfeci pentru chirurgie, jucării sexuale, eşarfe
(bandaje de susţinere), perne soporifice pentru
insomnie, sfigmotensiometre/aparate pentru
măsurarea tensiunii arteriale/sfigmomanometre,
spirometre (aparate medicale), scuipători pentru
scopuri medicale, atele, chirurgicale, linguri
pentru administrarea medicamentelor, stenturi,
cearşafuri sterile, chirurgicale, stetoscoape,
ciorapi pentru varice, cămăşi de forţă,
brancarde, cu roţi/tărgi, cu roţi, suporturi pentru
platfus, sonde chirurgicale, bureţi chirugicali,
aparate şi instrumente chirurgicale, cuţite
chirurgicale, câmpuri chirurgicale, implanturi
chirurgicale alcătuite din materiale artificiale,
roboţi chirurgicali, bandaje suspensoare, ace
de sutură, materiale de sutură, seringi pentru
injecţii, seringi pentru scopuri medicale, protecţii
dentare pentru uz stomatologic, inele pentru
dentiţie, etichete indicatoare de temperatură
utilizate în scopuri medicale, aparate de testare
pentru scopuri medicale/aparate utilizate în
analizele medicale, pungi termice utilizate
în acordarea primului ajutor, comprese
termoelectrice (chirurgie), termometre pentru
scopuri medicale, fire de sutură, chirurgicale,
amortizoare pentru cârje, separatoare de degete
pentru scopuri ortopedice, tomografe pentru
scopuri medicale, raclete pentru curăţarea
limbii, apăsătoare de limbă, aparate de
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tracţiune pentru scopuri medicale, aparate
pentru tratarea surzeniei, trocare, suspensoare/
bandaje herniare, lămpi cu raze ultraviolete
pentru scopuri medicale, centuri ombilicale,
sonde uretrale, seringi uretrale, ploşti ca
vase, aparate şi instrumente urologice, seringi
uterine, seringi vaginale, vaporizatoare pentru
scopuri medicale, aparate şi instrumente
veterinare, aparate de vibromasaj, cadre
pentru persoanele cu handicap, bastoane
pentru scopuri medicale, costume exoscheletice
robotizate, de uz medical, benzi pentru
acupresură, cleme pentru tetine/ cleme pentru
suzete, aparate pentru măsurarea colesterolului,
halate pentru examinarea pacienților, inele
biomagnetice de uz terapeutic sau medical,
măști faciale terapeutice, dispozitive pentru
masaj gingival pentru bebeluși, zdrobitoare
de medicamente, glucometre/dispozitive pentru
măsurarea nivelului de glucoză din sânge, lămpi
curative de uz medical, aparate pentru spălarea
cavităţilor corporale, materiale de umplere a
golurilor din structura osoasă, realizate din
materiale artificiale, camere de inhalare/ camere
de inhalare, mese pentru examinare medicală,
nanoroboţi pentru scopuri medicale/naniţi pentru
scopuri medicale, benzi de kinesiologie, aparate
medicale de răcire pentru tratarea insolațiilor,
aparate de răcire medicale pentru utilizare
în hipotermie terapeutică, tăietoare de pastile,
măşti sanitare pentru scopuri medicale, măşti
cu led pentru scopuri terapeutice, pungi de apă
pentru scopuri medicale, cadre de mers cu roţi
pentru facilitarea mobilităţii, aparate cu raze x
pentru scopuri medicale, fotografii cu raze x
pentru scopuri medicale, tuburi cu raze x pentru
scopuri medicale, aparate şi echipamente de
producere a razelor x, pentru scopuri medicale,
concentratoare de oxigen pentru uz medical,
bandaje pentru susținere, cască cu terapie laser
pentru tratarea calviției.
33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor, anason
(lichior), aniset (lichior), aperitive, arac (arak)/
arak(aracj, băutură alcoolică distilată pe bază
de grâne, băuturi alcoolice, cu excepţia berii,
băuturi alcoolice care conţin fructe, bitter, coniac,
cidru, cocktail-uri, curacao, digestive (lichioruri
şi spirtoase), băuturi distilate, esenţe alcoolice,
extracte alcoolice, extracte din fructe, alcoolice,
gin, hidromel(mied) /mied (hidromel), kirsch,
lichioruri, băuturi alcoolice pe bază de trestie de
zahăr, lichioruri de mentă, perry, piquette, băuturi
alcoolice pre-amestecate, altele decât pe bază
de bere, alcool din orez, rom, sake, spirtoase
(băuturi), vodcă, whisky, vin.

34. Tutun şi înlocuitori de tutun, ţigări şi
trabucuri, ţigări electronice şi vaporizatoare
orale pentru fumători, articole pentru fumători,
chibrituri, hârtie absorbantă pentru pipele de
tutun, scrumiere pentru fumători, pachete cu
hârtii pentru ţigări, tutun de mestecat, cuţite
pentru trabucuri, carcase pentru trabucuri,
suporturi pentru trabucuri, muştiucuri pentru
ţigări, filtre pentru ţigări, tabachere, muştiucuri
pentru ţigări, hârtie pentru ţigări, ţigări care
conţin substituenţi de tutun, nu pentru scopuri
medicale, ţigări, cigarillos, trabucuri, ţigări
electronice, pietre pentru aprindere, arome,
altele decât uleiurile esenţiale, pentru tutun,
arome, altele decât uleiurile esenţiale, pentru
ţigările electronice, narghilea, recipiente cu gaz
pentru brichetele de trabucuri, ierburi pentru
fumat, cutii pentru păstrarea trabucurilor în
condiţiile de umiditate prescrise, brichete pentru
fumători, soluţii lichide pentru ţigările electronice,
suporturi pentru chibrituri, cutii de chibrituri,
chibrituri, muştiucuri pentru suporturile de ţigări,
vaporizatoare cu ingestie orală pentru fumători,
instrumente de curăţat pipele de tutun, rafturi/
suporturi pentru pipele de tutun, maşini de
buzunar pentru rularea ţigărilor, tutun de prizat,
cutii pentru tutunul de prizat, scuipători pentru
utilizatorii de tutun, muştiucuri din chihlimbar
pentru suporturile de trabucuri şi ţigări, tutun,
pungi cu tutun, pipe de tutun, borcane de tutun.
45. Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia fizică a bunurilor materiale
şi a persoanelor, servicii personale şi sociale
prestate de terţi pentru a satisface nevoile
persoanelor, servicii de agenţii de adopţie,
servicii de soluţionare alternativă a litigiilor,
servicii de arbitraj, consultanţă în astrologie,
îngrijirea copiilor (babysitting), servicii de
înmormântare, servicii de cartomanţie, însoţire/
escortare în societate (însoţire), închirierea
articolelor de îmbrăcăminte, managementul
drepturilor de autor, servicii de crematoriu,
servicii matrimoniale, servicii de agenţii de
detectivi, servicii de plimbare a câinilor,
servicii de îmbălsămare, închirierea rochiilor
de seară, închirierea alarmelor de incendiu,
închirierea extinctoarelor de incendiu, stingerea
incendiilor, organizarea ceremoniilor funerare,
activităţi funerare, consiliere în perioada
de doliu, servicii de salvamari, servicii
juridice în domeniul migraţiei, servicii de
interpretare a cărţilor de tarot, auditare a
conformității de reglementare, auditare a
conformității juridice, cercetare genealogică,
servicii de pază, previziuni astrologice, servicii
de house sitting (locuirea în casa unui
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terţ şi întreţinerea acesteia pe o perioadă
temporară), inspecţia fabricilor în scopuri de
siguranţă, consultanţă în proprietate intelectuală,
asistenţă în îmbrăcarea kimonoului, închirierea
numelor de domenii pe internet, cercetare
juridică, servicii de pregătire a documentelor
juridice, administrarea juridică a licenţelor,
servicii juridice in în legătură cu negocierea
contractelor pentru terţi, consiliere juridică pentru
a răspunde la cererile de ofertă/consiliere
juridică pentru a răspunde la cererile de
propuneri (rfp), servicii de monitorizare juridică,
organizarea reuniunilor politice, consultanță
juridică referitoare la cartografierea brevetelor,
servicii de reprezentare juridică, servicii de
concierge, licenţierea proprietăţii intelectuale,
licenţierea software-ului de calculator (servicii
juridice), licenţiere (servicii juridice) în cadrul
publicării de software, servicii privind litigiile,
restituirea proprietăţilor pierdute, servicii de
agenţie matrimonială, mediere, investigaţii
privind persoanele dispărute, monitorizarea
alarmelor de securitate şi antifurt, monitorizarea
drepturilor de proprietate intelectuală în scopuri
de consiliere juridică, servicii de pază pe timp
de noapte, servicii de reţele de socializare
online, deschiderea încuietorilor de siguranţă,
organizarea întâlnirilor religioase, servicii de
gardă de corp, investigaţii privind trecutului
persoanelor, consultanţă în definirea garderobei
personale, scrierea de scrisori personale,
petsitting (îngrijirea temporară a unui animal de
companie aparţinând unui terţ), consultanţă în
ceea ce priveşte securitatea fizică, planificarea şi
organizarea ceremoniilor de nuntă, înregistrarea
numelor de domenii (servicii juridice), eliberarea
porumbeilor pentru ocazii speciale, oficierea
ceremoniilor religioase, închirierea de seifuri,
scanarea bagajelor din motive de securitate,
consultanţă spirituală, urmărirea bunurilor furate.
11. Aparate şi instalaţii de iluminat, de încălzire,
de răcire, de producere a aburului, de gătit, de
uscare de ventilare, de distribuire a apei şi de
uz sanitar, arzătoare cu acetilenă, generatoare
de acetilenă, torţe cu acetilenă, aparate de
odorizare a aerului, aparate de răcire a aerului,
preîncălzitoare de aer, uscătoare cu aer, instalaţii
de filtrare a aerului, aparate de aer condiţionat
pentru vehicule, supape de aer pentru instalaţiile
de încălzire cu abur, aparate şi maşini de
purificare a aerului, sterilizatoare de aer, friteuze
cu aer, instalaţii de aer condiţionat, aparate de
aer condiţionat, arzătoare de alcool, dispozitive
anti-reflexiepentru vehicule (corpuri de iluminat)/
dispozitive contra orbirii pentru vehicule (corpuri
de iluminat), duze anti-stropire pentru robinete,
aparate de filtrare pentru acvarii, încălzitoare

pentru acvarii, lumini pentru acvarii, lămpi
cu arc, instalaţii pentru transportul cenuşei,
automate, autoclave, electrice, pentru gătit/
oale sub presiune, electrice, cuptoare pentru
brutărie, grătare, căzi de baie, căzi de baie
pentru băi de şezut, fitinguri pentru baie,
instalaţii pentru baie/instalaţii sanitare pentru
baie, încălzitoare pentru pat, aparate pentru
răcirea băuturilor, lumini pentru biciclete, bideuri,
pături, electrice, nu cele pentru scopuri medicale,
ţevi de cazan (tuburi) pentru instalaţiile de
încălzire, cazane, altele decât componentele
maşinilor, aparate de sterilizare a cărţilor,
suporturi pentru arzătoarele de gaz, aparate
de prăjit pâinea/prăjitoare de pâine, maşini de
făcut pâine, maşini de copt pâine, arzătoare
pentru lămpi, arzătoare, felinare cu lumânări,
carbon pentru lămpile cu arc, covoare încălzite
electric, corpuri de iluminat pentru plafoane,
radiatoare de încălzire centralizată, candelabre,
canale de fum pentru coşuri, suflante pentru
coşurile de fum, lampioane chinezeşti, fântâni
de ciocolată, electrice, aparate de cromatografie
pentru scopuri industriale, camere sterile
(instalaţii sanitare), articole de îmbrăcăminte
încălzite electric, prăjitoare de cafea, filtre de
cafea, electrice, maşini de cafea, electrice,
bobine (componente ale instalaţiilor de distilare,
încălzire sau răcire), ustensile pentru gătit,
electrice, aragazuri/maşini de gătit, aparate
şi instalaţii de gătit, inele pentru gătit, plite
electrice, cutii de răcire, electrice/răcitoare,
electrice, răcitoare pentru cuptoare/cuve de
răcire pentru cuptoare, instalaţii de răcire
pentru apă, instalaţii de răcire pentru lichide,
maşini şi instalaţii de răcire, instalaţii şi
echipamente de răcire, instalaţii de răcire
pentru tutun, lămpi cu lumină rece, vane
(încălzire), friteuze, electrice, dispozitive de
dezgheţare pentru vehicule, aparate pentru
deshidratarea deşeurilor alimentare, cuptoare
dentare, aparate de dezodorizare, nu cele pentru
uz personal, instalaţii de desalinizare, aparate
de desicare, lumini direcţionale pentru biciclete,
frigidere, aparate de răcire şi congelatoare
pentru depozitare în scopuri medicale, lămpi
terapeutice, nu pentru scopuri medicale, sistem
de cultură hidroponică, recipienţi termici electrici,
aparate pentru deshidratat alimente, electrice,
aparate de încălzit mâinile cu alimentare la usb,
încălzitoare de căni cu alimentare la usb, aparate
pentru gătit cuşcuş, electrice, lămpi standard/
lămpi de podea, vase pentru tajine, electrice/
vase pentru tajine, electrice, proiectoare de
lumină, maşini de ceaţă, aparate si instalaţii
de încălzire prin pardoseală, umidificatoare,
maşini electrice de făcut lapte de soia, capsule
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de cafea, goale, pentru aparate electrice
de cafea, distribuitoare electrice de băuturi,
tuburi de descărcare, pentru iluminat, electrice,
dozatoare de substanţe dezinfectante pentru
toalete, aparate de dezinfectare, aparate de
dezinfectare pentru scopuri medicale, coloane
de distilare, aparate de distilare, lanterne pentru
scufundare, emiţătoare pentru irigaţii cu picurare
(fitinguri pentru irigaţii), aparate de uscare,
aparate de uscare pentru nutreţ şi furaj/aparate
de uscare pentru furaj, aparate şi instalaţii
de uscare, evaporatoare, vase de expansiune
pentru instalaţiile de încălzire centralizată, hote
de extracţie pentru bucătării, fiare de călcat cu
abur pentru ţesături, instalaţii cu beculeţe pentru
decoraţiuni festive/ghirlande luminoase pentru
decoraţiuni festive, ventilatoare (aer condiţionat),
ventilatoare (componente ale instalaţiilor de
aer condiţionat), ventilatoare electrice pentru
uz personal, aparate de alimentare pentru
cazanele de încălzire, filamente pentru lămpile
electrice, filtre pentru aerul condiţionat, filtre
pentru apa potabilă, şeminee, domestice,
fitinguri, formate pentru cuptoare fitinguri formate
pentru cuptoare torţe, coşuri de faclă pentru
utilizare în industria petrolieră, drumuri de fum
pentru cazanele de încălzire, instalaţii de tras
apa, aparate de gătit la aburi, electrice, saci
pentru picioare, încălziţi electric, încălzitoare
pentru picioare, electrice sau neelectrice, forje,
portabile, fântâni, congelatoare, brichete pentru
aprinderea gazului, aparate pentru prăjirea
fructelor, aparate de dezinfectare, nu cele
pentru scopuri medicale, grătare de cuptor,
cenuşare pentru cuptoare/cutii de cenuşă pentru
cuptoare, cuptoare, altele decât cele utilizate în
laborator, brichete cu gaz, aparate de epurare
a gazelor, epuratoare de gaz (componente ale
instalaţiilor cu gaz)/ epuratoare (componente
ale instalaţiilor cu gaz), arzătoare pe gaz,
boilere cu gaz, lămpi cu gaz, condensatoare
de gaz, altele decât componentele maşinilor,
arzătoare germicide, lămpi germicide pentru
purificarea aerului, aparate pentru încălzirea
lipiciului, uscătoare de păr, aparate de uscare
a mâinilor pentru băi, lanterne pentru cap/
lămpi portabile cu fixare pe cap, faruri pentru
automobile, cămine, acumulatoare de căldură,
regeneratoare de căldură, schimbătoare de
căldură, altele decât componentele maşinilor,
pompe de căldură, pistoale cu aer cald,
încălzitoare pentru vitrine, încălzitoare pentru
băi, încălzitoare pentru vehicule, încălzitoare
pentru fiare, încălzitoare, electrice, pentru
biberoane, aparate de încălzire, instalaţii de
încălzire, instalaţii de încălzire (apă)/instalaţii
pentru încălzirea apei, cazane de încălzire,

aparate de încălzire pentru combustibili solizi,
lichizi sau gazoşi, aparate de încălzire, electrice,
elemente de încălzire, plite de încălzire, aparate
de încălzire pentru dezgheţarea parbrizelor
ia vehicule, filamente de încălzire, electrice,
perne cu încălzire, electrice, nu cele pentru
scopuri medicale/pernuţe cu încălzire, electrice,
nu cele pentru scopuri medicale, aparate de
încălzire şi răcire pentru distribuirea băuturilor
calde şi reci, cuptoare cu aer cald, aparate
cu aer cald, fitinguri pentru baie cu aer cald,
reşouri, sticle cu apă caldă, numere luminoase
pentru case, umidificatoare pentru radiatoarele
de încălzire centralizată, hidranţi, aparate pentru
hidromasaj, maşini şi aparate de făcut gheaţă,
maşini de făcut îngheţată, încălzitoare cu
imersie, arzătoare incandescente, incineratoare,
aparate de ionizare pentru tratarea aerului
sau apei, ceainice, electrice, mobilier pentru
cuptoarele de ardere (suporturi), cuptoare de
ardere, maşini de gătit (cuptoare), arzătoare
de laborator, lămpi de laborator, carcase
pentru lămpi/cupole pentru lămpi, lămpi pentru
ochelari, sticle pentru lămpi, globuri cu lampă/
globuri pentru lămpi, reflectoare pentru lămpi,
abajururi pentru lămpi, lămpi electrice, lămpi
cu petrol, arzătoare cu petrol, aparate pentru
spălarea/absorbţia uleiului, fântâni ornamentale,
fitinguri pentru cuptoare din argilă refractară,
arzătoare cu oxihidrogen, pasteurizatoare, ţevi
(componente ale instalaţiilor sanitare)/ţevi de
apă pentru instalaţiile sanitare, încălzitoare
pentru farfurii, încălzitoare de buzunar, instalaţii
de polimerizare, maşini de făcut făină de
orez, electrice, pentru uz casnic, rezervoare
de apă sub presiune, instalaţii de procesare a
combustibililor nucleari şi materialului nuclear
moderator/ nucleari şi materialului nuclear
moderator, instalaţii de epurare pentru apele
reziduale, capace de radiator, radiatoare,
electrice, radiatoare (încălzire), turnuri de
rafinare pentru distilare, dulapuri frigorifice,
maşini şi aparate de refrigerare, camere de
refrigerare/răcitoare de tip walk-in, containere
frigorifice, aparate şi instalaţii de refrigerare,
vitrine frigorifice, frigidere, accesorii de reglare
pentru instalaţiile şi ţevile de apă sau gaz,
accesorii de reglare şi de siguranţă pentru
ţevile de gaz, accesorii de reglare şi de
siguranţă pentru instalaţiile de apă, accesorii
de reglare şi de siguranţă pentru instalaţiile
de gaz, prăjitoare, ţepuşe pentru prăjire, frigări
pentru prâjire, aparate de prăjire/plite pentru
fript (aparate de gătit)/grătare (aparate de
gătit), rotisoare, lămpi de siguranţă, accesorii
de siguranţă pentru instalaţiile şi ţevile de
apă sau gaz, aparate şi instalaţii sanitare,
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instalaţii pentru saună, reflectoare, cabine de
duş, duşuri, chiuvete, prize pentru corpurile
de iluminat electrice, ciorapi, încălziţi electric,
colectoare termice solare (încălzire), cuptoare
solare, maşini de gătit sous-vide, electrice,
băi spa (căzi), cazane cu abur, altele decât
componentele maşinilor, instalaţii de generare
a aburului, acumulatoare de aburi, aparate
cu abur pentru faţă (saune), sterilizatoare,
distilatoare, sobe (aparate de încălzire), lămpi
stradale, cadre structurale pentru cuptoare/
cadre de metal pentru cuptoare, aparate de
clorinare pentru piscine, aparate pentru bronzat
(solarii), robinete pentru ţevi şi conducte/
robineţî pentru ţevi şi conducte, robinete/
robineţi, ventile termostatice (componente ale
instalaţiilor de încălzire), prăjitoare de tutun,
vase de toaletă, scaune de toaletă, toalete,
portabile, toalete (closete cu apă)/closete cu
apă, lanterne electrice/lanterne electrice de
buzunar, prese pentru tortilla, electrice, tuburi,
'luminoasei pentru ilumina, cabine pentru băi
turceşti, portabile, lămpi cu raze ultraviolete,
nu cete pentru scopuri medicale, pisoare ca
obiecte sanitare, faruri de vehicule, reflectoare
de vehicule, hote de aerisire, instalaţii şi aparate
de ventilaţie (aer condiţionat), instalaţii de
ventilaţie pentru vehicule (aer condiţionat), hote
de aerisire pentru laboratoare, dispozitive pentru
copt vafele belgiene, electrice, vase de încălzire,
lavoare pentru spălat mâinile (componente
aîe instalaţiilor sanitare)/bazine pentru spălat
mâinile (componente ale instalaţiilor sanitare),
şaibe pentru robinetele de apă/şaibe pentru
robineţii de apă, încălzitoare de apă, instalaţii
de distribuire a apei, instalaţii de conducte de
apă, instalaţii de purificare a apei, aparate de
filtrare a apei, sterilizatoare de apă, aparate
şi maşini pentru purificarea apei, aparate
şi instalaţii pentru dedurizarea apei, instalaţii
pentru alimentarea cu apă, instalaţii de tragere
a apei/dispozitive de evacuare a apei din
rezervoarele de toaletă, aparate de captare a
apei, instalaţii de irigat, automate, maşini de
irigat pentru scopuri agricole, aparate cu jet de
apă, fitile adaptate pentru sobele pe kerosen,
vitrine pentru depozitarea vinurilor, electrice,
aparate electrice pentru fabricarea iaurtului,
dezumidificatoare.
12. Vehicule, aparate de deplasare pe
uscat, în aer sau pe apă, petice din
cauciuc adezive pentru repararea camerelor
de aer, transportoare aeriene, aparate,
maşini şi dispozitive aeronautice, avioane,
vehicule aeriene, pompe de aer (accesorii
pentru vehicule), vehicule cu pernă de
aer, airbag-uri (dispozitive de siguranţă

pentru automobile), aeronave, dirijabile/baloane
dirijabile, ambulanţe, avioane amfibii, dispozitive
anti-reflexie pentru vehicule/dispozitive contra
orbirii pentru vehicule, lanţuri antiderapante,
dispozitive antifurt pentru vehicule, alarme
antifurt pentru vehicule, vehicule blindate,
scrumiere pentru automobile, capote de
automobile, lanţuri de automobile, şasiuri de
automobile, anvelope de automobile, caroserii
de automobile, vehicule subacvatice autonome
pentru cercetările pe fundul mării, fusuri
de osie, osii pentru vehicule, saci adaptaţi
pentru cărucioare, contragreutăţi pentru roţile
vehiculului, benzi pentru butucii de roată, barje,
coşuri adaptate pentru biciclete, burdufuri pentru
autobuzele articulate, cricuri de bicicletă, lanţuri
de bicicletă, ghidoane de bicicletă, anvelope de
bicicletă, frâne de bicicletă, apărătoare de noroi
pentru bicicletă, manivele de bicicletă, motoare
de bicicletă, pedale de bicicletă, roţi de bicicletă,
şei de bicicletă, cadre de bicicletă, sonerii de
bicicletă, remorci pentru bicicletă, cărucioare
pentru animale de companie, camioane dotate
cu funcție de macara, drone de livrare, elicoptere
de mici dimensiuni, comandate de la distanță,
pentru obținere de imagini, giroplan, elicoptere,
scutere cu autobalans, scutere electrice
cu autobalans, monocicluri cu autobalans,
clipsuri pentru capota vehiculelor /clipsuri
pentru capota vehiculelor, anvelope pentru
utilaje de deszăpezire, clopote de scufundare,
suporturi de pahare pentru vehicule, biciclete,
biciclete electrice, căngi pentru ambarcaţiuni,
ambarcaţiuni, caroserii de vehicule, boghiuri
pentru vagoanele de care ferată, garnituri
de frână pentru vehicule, saboţi de frână
pentru vehicule, segmenţi de frână pentru
vehicule, plăcuţe de frână pentru autovehicule,
discuri de frână pentru vehicule, frâne pentru
vehicule, amortizoare pentru materialele rulante
feroviare, bări de protecţie pentru automobile,
aparate şi instalaţii de transport pe cablu,
chesoane (vehicule), drone aparate de filmat/
drone aparate de fotografiat, maşini de camping/
case mobile, canoe, capace pentru rezervoarele
de combustibil ale vehiculelor, rulote, cabine
pentru instalaţiile de transport pe cablu, maşini/
autoturisme/automobile, cărucioare de transport,
carcase pentru anvelopele pneumatice/ carcase
pentru anvelopele pneumatice, rotile pentru
cărucioare (vehicule)/rotile pentru cărucioarele
de transport (vehicule), vagonete de transportat
oala de turnare/cărucioare de transportat oala de
turnare, telescaune, brichete pentru automobile,
circuite hidraulice pentru vehicule, drone civile,
cărucioare de curăţenie, tacheţi (nautică),
clipsuri adaptate pentru fixarea pieselor auto
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în caroserie, ambraiaje pentru vehiculele
terestre, betoniere, biele pentru vehiculele
terestre, altele decât componentele motoarelor,
cuplaje pentru vehiculele terestre, huse pentru
volanul vehiculului, cartere pentru componentele
vehiculelor terestre, altele decât pentru motoare,
gruie pentru ambarcaţiuni, triciclete pentru
livrări/tricicluri de transport, vagoane-restaurant,
mecanisme de decuplare pentru ambarcaţiuni,
uşi pentru vehicule, dragi (ambarcaţiuni),
protecţii pentru roţile de bicicletă, maşini
fără şofer (maşini autonome)/mașini autonome,
motoare de acţionare pentru vehiculele terestre,
lanţuri de acţionare pentru vehiculele terestre,
scaune de catapultare pentru aeronave, lagăre
de motor pentru vehiculele terestre, motoare
pentru vehiculele terestre, tranchete (din
cauciuc) pentru nave, feriboturi, cărucioare de
pescuit, bandaje pentru roţile de cale ferată,
saci de iarnă adaptaţi pentru cărucioare/saci
de iarnă adaptaţi pentru cărucioarele de copii,
saci de iarnă adaptaţi pentru cărucioare/saci
de iarnă adaptaţi pentru cărucioarele de copii,
elevatoare cu furcă, roţi de cuplaj pentru
vehiculele terestre, funiculare, coşuri de fum
pentru nave, coşuri de fum pentru locomotive,
cutii de viteze pentru vehiculele terestre,
mecanisme de acţionare pentru vehiculele
terestre, angrenaje pentru biciclete, maşinuţe
de golf (vehicule), cărucioare de manipulare,
tetiere pentru scaunele vehiculului, ştergătoare
de faruri, capote pentru motoarele vehiculelor,
capote pentru vehicule, claxoane pentru
vehicule, cărucioare pentru furtun, baloane cu
aer cald, capace pentru butucul roţii, butuci
pentru roţile vehiculului, butuci pentru roţile
de bicicletă, hidroavioane, pasarele înclinate
pentru ambarcaţiuni, motoare cu reacţie pentru
vehiculele terestre, sănii, şalupe, locomotive,
autocamioane/camioane, piuliţe pentru roţile
vehiculului, portbagaje pentru vehicule, plase
de portbagaj pentru vehicule, catarge pentru
ambarcaţiuni, vehicule militare de transport,
drone militare, roţi de cărucioare miniere,
vagonete de mină, scutere de mobilitate,
mopeduri, autobuze, autocare, scutere,
automobile de curse, cricuri de motocicletă, şei
de motocicletă, lanţuri de motocicletă, cadre de
motocicletă, ghidoane de motocicletă, motoare
de motocicletă, motociclete, motoare, electrice,
pentru vehiculele terestre, apărătoare de noroi,
dispozitive antiderapante pentru anvelopele
vehiculelor, vâsle, padele pentru canoe, coşuri
adaptate pentru biciclete, coşuri adaptate pentru
motociclete, paraşute, pontoane, hublouri,
cărucioare pentru copii, mecanisme de propulsie
pentru vehiculele terestre, pompe pentru

anvelopele de bicletă, trotinete (vehicule), huse
pentru cărucioarele de copii, copertine pentru
cărucioarele de copii, plase împotriva ţânţarilor
adaptate pentru cărucioarele de copii, cărucioare
de copii, cuplaje de căle ferată, vagoane
de cale ferată, oglinzi retrovizoare, angrenaje
reductoare pentru vehiculele terestre, vehicule
frigorifice, vagoane frigorifice de cale ferată,
vehicule cu comandă de la distanţă, altele decât
jucăriile, vehicule pentru cercetări subacvatice
acţionate de la distanţă, truse de scule pentru
repararea camerelor de aer, sănii de salvare,
alarme de marşarier pentru vehicule, jante
pentru roţi de bicicletă, jante pentru roţi de
vehicule, maşini robotizate, carucioare tip cuşcă
cu role, material rulant pentru căile ferate
funiculare, material rulant pentru căile ferate,
furcheţi/dame (de ramă), camioane pentru
transportul gunoiului, cârme, huse pentru şeile
bicletelor, huse pentru şeile motocicletelor, genţi
de şa adaptate pentru biciclete, centuri de
siguranţă pentru scaunele vehiculului, scaune
de siguranţă pentru copii, pentru vehicule, elice
pentru ambarcaţiuni, elice, elice (propulsoare)
pentru nave, vâsle/rame, hidroavioane, huse
de scaun pentru vehicule, hamuri de siguranţă
pentru scaunele vehiculului, coci de nave, nave,
amortizoare de şocuri cu arc pentru vehicule,
amortizoare de şocuri pentru automobile,
cărucioare de cumpărături, ataşe, oglinzi laterale
pentru vehicule, semnalizatoare pentru vehicule,
suporturi de schiuri pentru maşini, teleschiuri,
cuşete de dormit pentru vehicule, cuşete
de dormit, sănii (vehicule), sănii cu motor,
anvelope solide pentru roţile vehiculului, vehicule
spaţiale, huse pentru roata de rezervă/huse
pentru anvelope de rezervă, vergi de navă,
spiţe pentru anvelope, spoilere pentru vehicule,
cleme de spiţe pentru roţi, spiţe pentru
roţile de bicicletă, maşini sport, autocisterne
pentru stropit, transmisii de comandă pentru
nave, volane pentru vehicule, parasolare
adaptate pentru automobile, amortizoare
suspensie pentru vehicule, obloane ridicătoare
(componente ale vehiculelor de teren)/hayoane
acţionate electric (componente ale vehiculelor
de teren), teleferice (telecabine)/cabine de
funicular, camioane basculante, vagonete
basculante, coaste de lemn (cadre) pentru
nave, bene basculante pentru autocamioane/
bene basculante pentru camioane, dispozitive
de basculare (componente ale vagoanelor
de cale ferată), convertizoare ale cuplului
de torsiune pentru vehiculele terestre, bare
de torsiune pentru vehicule, autocamioane
de tractare/autocamioane de depanare pentru
transport, tractoare, sisteme de tractare pentru
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vehicule, remorci (vehicule), remorci pentru
transportarea bicicletelor, tramvaie, lanţuri de
transmisie pentru vehiculele terestre, arbori de
transmisie pentru vehiculele terestre, transmisii
pentru vehiculele terestre, benzi de rulare pentru
vehicule (tip tractor)/benzi de rulare pentru
vehicule (role şenile), benzi de rulare pentru
reşaparea anvelopelor, triciclete, drezine de
mână, anvelope fără cameră pentru biciclete,
camere de aer pentru anvelopele pneumatice,
camere de aer pentru anvelopele de bicicletă,
turbine pentru vehiculele terestre, cărucioare
cu două roţi/cărucioare de bagaje/cărucioare
de magazie, inserţii de anvelope, anvelope
pentru roţile vehiculului, anvelope pneumatice,
şasiuri pentru vehicule, tapiţerii pentru vehicule,
supape pentru anvelopele vehiculului, autodube
(vehicule), roţi de vehicul, şasiuri pentru
vehicule, bare de protecţie pentru vehicule, scări
pentru vehicule, spiţe pentru roţile vehiculului,
arcuri de suspensie pentru vehicule, scaune
de vehicule, huse pentru vehicule (formate),
manşe de comandă pentru vehicule, vehicule
acvatice, roabe, scaune cu rotile, geamuri
pentru vehicule, parbrize, ştergătoare de parbriz,
iahturi, cărucioare, trăsuri trase de cai, vehicule
amfibii, vehiculelor pentru toate tipurile de teren,
vehicule electrice, vehicule de deplasare pe
uscat, în aer, pe apă sau pe calea ferată.
14. Metale preţioase şi aliaje ale acestora,
bijuterii, pietre preţioase şi semipreţioase,
ceasornice şi instrumente pentru măsurarea
timpului, agate, ceasuri cu alarmă, aliaje
din metale preţioase, amulete (bijuterii),
ancore (ceasornicărie), ceasuri atomice,
insigne din metale preţioase, casete
ale arcului (ceasornicărie), mărgele pentru
fabricarea bijuteriilor, cutii din metale
preţioase, brăţări (bijuterii), brăţări realizate
din textile brodate (bijuterii), broşe-(bijuterii),
busturi din metale preţioase, caboşoane,
lanţuri (bijuterii), pandantive pentru brelocuri,
cronografe (ceasuri), cronometre, instrumente
cronometrice, cronoscoape, cleme pentru
bijuterii, ace de ceasornic, cutii de ceasuri,
ceasornice, ceasuri şi ceasornice, electrice,
mecanisme de ceasuri, bijuterii cloisonne,
monede, ceasuri de comandă (ceasuri de
referinţă)/ceasuri de referinţă, suvenire din
cupru, crucifixuri din metale preţioase, altele
decât bijuteriile, crucifixuri ca bijuterii, inele
retractabile pentru chei/ lanţuri retractabile
pentru chei, ace bijuterii pentru pălării, butoni
de cămaşă, cadrane (ceasornicărie), diamante,
cercei, figurine din metale preţioase/statuete
din metale preţioase, aur, în formă brută sau
foiţă, fire de aur (bijuterii), bijuterii pentru pălării,

lingouri din metale preţioase, iridiu, bijuterii din
fildeş, gagat, în formă brută sau semipretucrată,
bijuterii din chihlimbar, pandantive bijuterii/
pandantive pentru bijuterii, bijuterii, cutii de
bijuterii, furnituri de bijuterii, portofele de bijuterii,
înele de chei (inele despicate cu bijuterie fără
valoare sau podoabă decorativă)/lanţuri pentru
brelocuri (inele despicate cu bijuterie fără valoare
sau podoabă decorativă), medalioane (bijuterii),
medalii, misbaha (mărgele de rugăciune),
mecanisme pentru ceasuri şi ceasornice, coliere
(bijuterii), oîivine (pietre preţioase)/peridote, ace
ornamentale, ornamente din gagat, osmiu,
paladiu, bijuterii cu strasuri (imitaţii de bijuterii),
perle realizate din ambroid (chihlimbar presat),
perle (bijuterii), pendule (ceasornicărie), ace
(bijuterii), platină (metal), metale preţioase, în
formă brută sau semiprelucrate, pietre preţioase,
cutii de prezentare pentru ceasuri, cutii de
prezentare pentru bijuterii, rodiu, inele (bijuterii),
rozarii/mătănii, ruteniu, pietre semipreţioase,
bijuterii pentru pantofi, fire de argint (bijuterii),
argint, în formă brută sau foiţă, spinel (piatră
preţioasă), inele despicate pentru chei din metal
preţios, fibre dir argint (fire de argint), statuete din
metal preţios, cronometre, cadrane solare, fibre
din metal preţios (bijuterii)/fire din metal preţios
(bijuterii), agrafe de cravată, ace de cravată,
curele de ceas/curele pentru ceasurile de mână/
cureluşe de ceas, lanţuri de ceas, arcuri de
ceas, sticle de ceas/geamuri de ceas, cutii de
ceas (componente ale ceasurilor), ace de ceas,
ceasuri, opere de artă din metal preţios, ceasuri
de mână.
15. Instrumente muzicale, pupitre pentru note
şi pupitre pentru instrumente muzicale, baghete
pentru dirijori, acordeoane, cimpoaie, balalaici
(instrumente muzicale cu corzi), fluiere din
bambus, bandoneoane, banjouri, flaşnete,
basuri (instrumente muzicale), burdufuri
pentru instrumentele muzicale, şuruburi de
arcuş pentru instrumentele muzicale, arcuşuri
pentru instrumentele muzicale, căluşuri pentru
instrumentele muzicale, buciume (trompete),
cariloane (instrumente muzicale), cutii pentru
instrumentele muzicale, castaniete, cutguturi
pentru instrumentele muzicale, suporturi de
bărbie pentru viori, clarinete, goarne, colofoniu
pentru instrumentele muzicale cu corzi/
sacâz pentru instrumentele muzicale cu
corzi, concertine, baghete de dirijori, cornete
(instrumente muzicale), cimbale, contrabasuri,
feţe de tobe/feţe pentru tobe, tobe (instrumente
muzicale), beţe pentru tobe, instrumente
muzicale electroncie, flaute, gonguri, chitări,
clopoţei (instrumente muzicale), muzicuţe,
armonii, corzi de harpă, harpe, pălării cu clopoţei
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(instrumente muzicale), cornuri (instrumente
muzicale), păr de cal pentru arcuşuri
pentru instrumentele muzicale, huqin (viori
chinezeşt), regulatoare de intensitate pentru
pianele mecanice, harpa evreiască (instrumente
muzicale), cadre de timpan, timpane,
claviaturi pentru instrumentele muzicale, clape
pentru instrumentele muzicale, lire, mandoline,
claviete, muştiucuri pentru instrumentele
muzicale, benzi de hârtie pentru instrumentele
muzicale mecanice (pianolă), pupitre pentru
partituri, sintetizatoare, instrumente muzicale,
cutii muzicale, surdine pentru instrumentele
muzicale/amortizoare (de sunet) pentru
instrumentele muzicale, oboaie, ocarine, orgi,
pedale pentru instrumentele muzicale, cheiţe
(de acordare) pentru instrumentele muzicale,
benzi de hârtie perforată (pentru instrumentele
muzicale mecanice), claviaturi de pian, corzi
de pian, clape de pian, piane, pipa (chitări
chinezeşti), plectre/pene pentru instrumentele
cu corzi, ancii, tobe robotice, valize pentru
instrumente muzicale, corzi pentru instrumente
muzicale, saxofoane, sheng (instrumente de
suflat chinezeşti), stative pentru instrumentele
muzicale, baghete pentru arcuşuri pentru
instrumentele muzicale, instrumente muzicale cu
corzi, corzi pentru instrumentele muzicale, suona
(trompete chinezeşti), tamburine, tam-tamuri,
triunghiuri (instrumente muzicale), tromboane,
trompete, ciocănele de acordare, diapazoane,
dispozitive de întors paginile pentru partituri,
valve pentru instrumentele muzicale, viole, viori,
tuburi sonore pentru orgi, xilofoane, ţitere.

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

16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii (tipărite), articole de
papetărie şi de birou, cu excepţia mobilei, adezivi
pentru papetărie sau de uz casnic, materiale
de desen şi materiale pentru artişti, pensule,
materiale didactice şi educative, folii de plastic
pentru documente, folii şi pungi pentru ambalat
şi împachetat, caractere tipografice, forme de
tipar, foi absorbante din hârtie sau plastic pentru
ambalarea produselor alimentare, ştampile cu
adresă, plăci cu adresă pentru maşinile de
adresare, maşini de adresare, dozatoare de
bandă adezivă (rechizite de birou), benzi adezive
pentru papetărie sau de uz casnic, benzi de
lipit pentru papetărie sau de uz casnic, adezivi
(lipiciuri) pentru papetărie sau de uz casnic,
panouri publicitare din hârtie sau carton, albume,
almanahuri, animaţii de tip celulă, invitaţii
(papetărie), acuarele/culori acrilice (picturi),
machete arhitecturale, table aritmetice/tabla
înmulţirii, palete pentru amestecarea acuarelelor
pentru artişti, atlase, pungi (plicuri, săculeţi)
din hârtie sau plastic, pentru ambalat, pungi
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învelitori din hârtie pentru ghivecele de flori,
fluturaşi publicitari, mape pentru hârtii/dosare din
plastic pentru hârtii, formulare, tipărite, stilouri
cu cerneală, maşini de francat pentru utilizare
la birou/aparate mecanice de timbrat pentru
utilizare la birou, florare, regale cu litere (tipărire),
saci de gunoi din hârtie sau plastic, hărţi
geografice, lipici pentru papetărie sau de uz
casnic/paste pentru papetărie sau de uz casnic,
gluten (lipici) pentru papetărie sau de uz casnic,
piepteni pentru granulare, tipărituri grafice,
reproduceri grafice, reprezentări grafice, felicitări
(tipărite), bandă de hârtie gumată (papetărie),
ţesături gumate pentru papetărie, gume (adezivi)
pentru papetărie sau de uz casnic, dispozitive
de etichetare manuale, suporturi de antebraţ
pentru pictori, şerveţele din hârtie, specimene
de manuscris pentru copiere, cutii de pălării din
carton, hectografe, secţiuni histologice pentru
scopuri didactice, suporturi pentru ştampile
(sigilii), suporturi pentru carnetele de cecuri,
trafaleţi, folii din hârtie sau plastic cu control
al umidităţii, pentru ambalarea produselor
alimentare, fişe de cartotecă (papetărie),
cartotecă, tuşuri de desen, cerneală, batoane
de cerneală, batoane de cerneală (rezervoare
de cerneală), tuşiere, panglici de cerneală,
folii de aplicare a cernelii pentru duplicatoare,
folii de aplicare a cernelii pentru aparatele
de copiat documente, suporturi de călimară,
călimări, clei de peşte pentru papetărie sau
de uz casnic, etichete din hârtie sau carton,
registre (cărţi), tăvi pentru scrisori, lucrări
de artă litografică, pietre litografice, litografii,
bibliorafturi pentru manipularea foilor detaşabile/
bibliorafturi cu inele, reviste (publicaţii periodice),
copii multiplicate (papetărie), manuale (ghiduri)/
ghiduri (manuale), cretă de marcare, stilouri de
marcare (papetărie), suporturi pentru paharele
de bere, maşini şi aparate mimeografe,
plastilină, ceară pentru mulaj, nu cea pentru
uz stomatologic, materiale de modelaj, pastă
de modelaj, umezitoare (rechizite de birou),
umezitoare pentru suprafeţele gumate (rechizite
de birou), clipsuri pentru bani, mulaje pentru
plastilină (materiale pentru artişti), aparate
pentru montarea fotografiilor, felicitări muzicale,
suporturi pentru ecusoane (rechizite de birou),
buletine informative, ziare, peniţe, peniţe din
aur, agende, aparate de numerotare, numere
(caractere), ştampile de obliterare, perforatoare
de birou, rechizite de birou, cu excepţia mobilei,
oleografe, materiale de ambalat fabricate
din amidon, ambalare (amortizare, umplutură)
materiale din hârtie sau carton, materiale
de căptuşire din hârtie sau carton/umplutură
din hârtie sau carton, carnete de notiţe

(papetărie), suporturi pentru pagini, cutii de
acuarele utilizate în şcoală, tăvi de pictură,
pensule pentru pictură, pensule pentru pictori,
şevalete pentru pictori, tablouri (picturi), cu
sau fără ramă, palete pentru pictori, broşuri,
pantografe (instrumente de desen), hârtie,
hârtie pentru dispozitivele de înregistrat, foi de
hârtie (papetărie), cleme pentru hârtie, hârtie
luminiscentă, aparate de biguit hârtia (rechizite
de birou), benzi şi carduri din hârtie pentru
înregistrarea programelor de calculator, hârtie
pentru radiografii, panglici din hârtie, altele
decât articolele de mercerie sau decoraţiunile
pentru păr, mărunţitoare de hârtie pentru utilizare
la birou, cuţite pentru hârtie (deschizători de
scrisori), filtre din hârtie pentru cafea, funde
de hârtie, altele decât articolele de mercerie
sau decoraţiunile pentru păr, pungi de hârtie
pentru utilizare în sterilizarea instrumentelor
medicale, hârtie pentru canapelele de examinare
medicală, maşini de tăiat hârtia (rechizite de
birou), șabloane pentru decorarea alimentelor
și a băuturilor, ecusoane cu nume (articole
de birou), panglici cu coduri de bare, sclipici
pentru papetărie, etichete din hârtie pentru
recuperarea bagajelor, prosoape de hârtie
utilizate la curățenie, agrafe pentru hârtie, hârtii
pentru pictură şi caligrafie, prespapieruri, papier
mâché (pastă de hârtie), hârtie pergament,
suporturi pentru paşapoarte, culori pastel
(creioane), clipsuri pentru stilouri, penare/
cutii pentru stilouri, materiale pentru ştergerea
stiloului, maşini de ascuţit creioane, electrice
sau neelectrice, mine de creion, suporturi
pentru creioane, creioane mecanice, ascuţitori
de creioane, electrice sau neelectrice, creioane,
suporturi pentru stilouri, stilouri (rechizite de
birou), cartele perforate pentru maşini de
tricotat tip jacquard, publicaţii periodice, gravuri
fotografice, suporturi de fotografii, fotografii
(tipărite), ilustraţii, placarde din hârtie sau
carton, suporturi pentru farfurie din hârtie, folie
din plastic pentru împachetat, ambalaj din
plastic cu bule pentru împachetat sau ambalat,
rolă de folie din plastic, extensibilă, pentru
paletizare, pungi de plastic pentru depozitarea
deşeurilor animale, materiale plastice pentru
modelaj, plastilină pe bază de polimer, portrete,
timbre poştale, cărţi poştale, postere, orare
tipărite, materiale tipărite, publicaţii tipărite,
cupoane tipărite, partituri muzicale tipărite,
cilindru pătură pentru imprimantă, nu din
material textil, reglete pentru tipografi, forme de
tipar, caractere tipografice, seturi de imprimare,
portabile (rechizite de birou), tipărituri (gravuri),
prospecte, perforatoare (rechizite de birou),
mosoare cu şnur retractabil pentru suporturile
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de ecusoane (rechizite de birou), hârtie de orez,
role pentru maşinile de scris, radiere din cauciuc,
articole pentru şcoală (papetărie), răzuitori
(radiere) pentru birou, ştampile de sigilare, ceară
de sigilare, maşini de sigilare pentru birou,
compuşi de sigilare pentru papetărie, sigilii
cu pecete, sigilii (ştampile), benzi autoadezive
pentru papetărie sau de uz casnic, şabloane
pentru croitorie, foi din celuloză reciclată pentru
împachetat, etichete de securitate (sigilii din
hârtie), plăci cu denumiri de firme din hârtie sau
carton, folie de argint, condeie de ardezie, cărţi
de cântece, bobine pentru panglicile de cerneală,
spray-uri cretă, linii pentru desen, echere pentru
desen, tuşiere pentru ştampile, suporturi pentru
ştampile, ştampile (sigilii), suporturi pentru
stilouri şi creioane, prese de capsare (rechizite
de birou), pastă de amidon (adezivi) pentru
papetărie sau de uz casnic, papetărie, steatită
(creta croitorului), litere din oţel, stilouri din
oţel, cutii de matriţe, plăci de matriţe, şabloane
(papetărie), matriţe, abţibilduri (papetărie), rigle
t (teuri) pentru desen, garnituri de masă din
hârtie, şerveţele de masă din hârtie, traverse de
masă din hârtie, feţe de masă din hârtie, protecţii
pentru masă din hârtie, agăţători pentru fişele de
cartotecă, creta croitorului, materiale didactice
(cu excepţia aparatelor), globuri pământeşti,
bilete, şerveţele de hârtie pentru demachiere,
hârtie de toaletă/hârtie igienică, prosoape din
hârtie, şabloane de copiere, hârtie de calc,
pânză de calc, ace de punctare pentru desen,
cartonaşe, altele decât pentru jocuri, hârtii
de transfer (decalcomanii)/decalcomanii, hârtii
transparente (papetărie), tăvi pentru sortarea şi
numărarea banilor, caractere (numere şi litere)/
litere (caractere), panglici pentru maşina de
scris, taste pentru maşina de scris, maşini
de scris, electrice sau neelectrice, aparate de
viniete, folii din vâscoză pentru împachetat,
washi, hârtie cerată, panou din fibre de celuloză
(papetărie), hartie din fibre de celuloză, hârtie
de împachetat/hârtie de ambalat, suporturi
pentru fixarea instrumentelor de scris, tabliţe de
scris, cărţi de scris sau de colorat, cretă de
scris, materiale de scris, hârtie de scris, truse
cu instrumente de scris (papetărie), truse cu
instrumente de scris (seturi), pensule de scris,
instrumente de scris, radiere pentru tabla de
scris, coperți de protecție pentru cărți, cărți de
colorat (tipărite).
17. Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică,
neprelucrate şi semiprelucrate, şi înlocuitori
pentru toate aceste materiale, materiale plastice
şi răşini în formă extrudată pentru utilizare
în fabricare, materiale de etanşare, umplere
şi izolare, ţevi, tuburi şi furtunuri flexibile,

nemetalice, răşini acrilice, semiprelucrate, benzi
adezive, altele decât pentru papetărie şi pentru
scopuri medicale sau de uz casnic, folii
de protecţie anti-reflexie pentru geamuri (folii
colorate)/folii de protecţie anti-orbire pentru
geamuri (folii colorate), perdele de siguranţă
din azbest, placă de azbest/plăci de azbest,
foi de azbest, pâslă de azbest, hârtie de
azbest, învelişuri din azbest, ţesături din azbest,
pânză de azbest, căptuşeli din azbest, carton
de azbest, fibre de azbest, azbest, pungi
(plicuri, săculeţi) din cauciuc, pentru ambalat,
balata, căptuşeli din scoarţă pentru izolare
fonică, compoziţii de cazan pentru prevenirea
radiaţiilor de căldură, materiale pentru garnituri
de frână, parţial prelucrate, furtunuri din pânză
cauciucată, fibre de carbon, altele decât cele
utilizate la produsele textile, materiale de
călăfătuire, acetat de celuloză, semiprelucrat,
compoziţii chimice pentru repararea fisurilor,
clapete de reţinere din cauciuc, garnituri de
ambreiaj, furtun de cuplare pentru radiatoarele
de vehicule, cabluri din cauciuc, vată de
bumbac pentru etanşare (călăfătuire), garnituri
de etanşare pentru cilindrii, materiale dielectrice
(izolatoare), opritoare de uşi din cauciuc,
benzi de etanşare pentru tâmplărie/garnituri
de etanşare pentru tâmplărie, benzi adezive
texturate, ebonită, mulaje din ebonită, fire
elastice, altele decât cele utilizate la produsele
textile/aţe elastice, altele decât cele utilizate
la produsele textile, materiale de umplutură
pentru rosturile de dilataţie/umpluturi pentru
rosturile de dilataţie, fibră de sticlă pentru
izolare/fibre de sticlă pentru izolare, ţesături
din fibră de sticlă pentru izolare, materiale de
filtrare dinspume semiprelucrate sau plastic),
fitinguri, nemetalice, pentru conductele de
aer comprimat, fitinguri, nemetalice, pentru
ţevile flexibile, fitinguri, nemetalice, pentru
ţevile rigide, furtunuri flexible, nemetalice,
bariere plutitoare anti-poluare, suporturi din
spumă pentru aranjamentele florare (produse
semifinisate), folie de celuloză regenerată,
alta decât cea utilizată la împachetat/folii de
celuloză regenerată, alta decât cea utilizată la
împachetat, folii din metal pentru izolare/folii
metalice pentru izolare, /garnituri de etanşare,
vată de sticlă pentru izolare, gumă, în formă
brută sau semiprelucrată, gutapercă, furtunuri
din material textil, materiale izolatoare, pâslă
izolatoare, mănuşi izolatoare, uleiuri izolatoare
pentru transformatoare, uleiuri izolatoare, hârtie
izolatoare, ţesături izolatoare, lac izolator,
substanţe pentru izolarea clădirilor împotriva
umidităţii, vopsele izolatoare, benzi izolatoare,
tencuială izolatoare, materiale refractare
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izolatoare, materiale izolatoare pentru şinele de
cale ferată, materiale izolatoare pentru cabluri,
materiale izolatoare pentru reţelele electrice,
materiale izolatoare, îmbinări, nemetalice,
pentru ţevi, latex (cauciuc), cauciuc lichid, chit,
mică, în formă brută sau semiprelucrată, lână
minerală (izolator), materiale neconductoare
pentru reţinerea căldurii, materiale pentru
ambalare (amortizare, umplutură) din cauciuc
sau plastic, materiale de căptuşire din cauciuc
sau plastic/materiale de umplere din cauciuc
sau plastic, hârtie pentru condensatoarele
electrice, garnituri pentru ţevi/garnituri de
etanşare pentru ţevi, mufe pentru ţevi,
nemetalice/învelişuri pentru ţevi, nemetalice, folii
din plastic, altele decât pentru împachetat,
substanţe din plastic, semiprelucrate, fibre
din plastic, altele decât cele utilizate la
produsele textile, folii din plastic pentru
scopuri agricole, compoziţii pentru prevenirea
radiaţiilor de căldură, bare de protecție din
cauciuc pentru docuri, materiale filtrante din
folii semiprelucrate din plastic, filamente de
plastic pentru imprimare în d, materiale de
ranforsare, nemetalice, pentru ţevi, inele de
cauciuc, garnituri din cauciuc pentru borcane,
cauciuc, în formă brută sau semiprelucrat,
dopuri din cauciuc, manşoane de cauciuc pentru
protejarea componentelor maşinilor/manşoane
din cauciuc pentru protejarea componentelor
maşinilor, material din cauciuc pentru reşaparea
anvelopelor, soluţii din cauciuc, compuşi de
etanşare pentru îmbinări, benzi autoadezive,
altele decât cele pentru papetărie şi de uz
medical sau casnic, amortizoare de şocuri din
cauciuc, lână de zgură (izolator), materiale
de izolare fonică, dopuri din cauciuc, cauciuc
sintetic, răşini sintetice, semiprelucrate/răşini
artificiale, semiprelucrate, fire din plastic pentru
lipit/fire pentru lipit din plastic, fire din cauciuc,
altele decât cele utilizate la produsele textile,
fire din material plastic, altele decât cele utilizate
la produsele textile, supape din cauciuc sau
fibră vulcanizată, folii din vâscoză, altele decât
pentru împachetat, fibră vulcanizată, şaibe din
cauciuc sau fibră vulcanizată, inele de etanşare/
garnituri de etanşare, furtunuri de udat, ambalaje
rezistente la apă, compoziţii pentru garniturile de
etanşare pentru tâmplărie, opritoare din cauciuc
pentru ferestre.
18. Piele şi imitaţii de piele, piei de animale
şi piei brute, bagaje şi genţi de transport,
umbrele de ploaie şi de soare, bastoane, bice,
harnaşament şi articole de şelărie, zgărzi, lese
şi îmbrăcăminte pentru animale, piei de animale,
serviete diplomat, rucsacuri pentru alpinişti, genţi
pentru camping, pungi (plicuri, săculeţi) din piele,

pentru ambalat, genţi pentru sporturi, genţi, genţi
de plajă, zăbale pentru animale (harnaşament),
ochelari pentru cai (harnaşament), cutii din
piele sau carton imitaţie de piele, cutii din
fibră vulcanizată, frâie (harnaşament), căpestre,
serviete, etuiuri pentru cărţile de vizită, crupoane
(părţi din pielea brută), etuiuri pentru carduri
(portofele pentru carduri), tocuri din piele sau
carton imitaţie de piele, carcase, din piele, pentru
arcurile lamelare/carcase, din piele, pentru
arcurile cu foi, bice, piei de vite, poşete din
zale, piele de căprioară, alta decât cea pentru
curăţat/piei de căprioară, altele decât cele pentru
curăţat, curea de bărbie, din piele, îmbrăcăminte
pentru animale, zgărzi pentru animale, cuburi de
compresie adaptate pentru bagaje, dosare de
conferinţă/mape de conferinţă, huse de protecţie
pentru animale, huse pentru şeile cailor, etuiuri
pentru cardurile de credit (portofele), piei finisate,
sisteme de prindere pentru şei, cadre pentru
umbrele de ploaie sau de soare, blană/piei
de vânat, huse din piele pentru mobilă, tolbe
de vânători (accesorii de vânătoare), huse de
îmbrăcăminte pentru călătorie, centuri din piele,
piele din membrana exterioară a intestinului de
viţel, mânere pentru sacoşele de cumpărături,
căpestre, rame pentru genţile de mână, genţi
de mână, chingi pentru hamuri, hamuri pentru
animale, accesorii pentru hamuri, cutii din piele
pentru pălării, raniţe, beţe de drumeţie/beţe
de tură, țesături din piele, hamuturi pentru
cai, pături pentru cai, potcoave, imitaţie de
piele, portchei, piele de ied, genunchiere pentru
cai, etichete din piele, lese din piele, şnururi
din piele, curele din piele/chingi din piele,
piele, în formă brută sau semiprelucrată, carton
imitaţie de piele, /etichete de bagaje, moleschin
(imitaţie de pile), geamantane motorizate,
beţe de alpinism/alpenştocuri, tocuri pentru
instrumentele muzicale, botniţe, plase pentru
cumpărături, traiste cu ovăz prinse la gâtul
cailor (traiste pentru hrănirea cailor), valtrapuri
pentru şeile cailor, umbrele de soare, portofele,
port-bebe, poşete, rucsacuri rigide (ghiozdane
japoneze pentru şcoală), hăţuri, hamuri pentru
ghidarea copiilor, şei de călărie, rucsacuri/
genţi de spate, oblâncuri de şa, coburi pentru
şei, valtrapuri cu pernă pentru şeile cailor,
şelărie, ghiozdane şcolare /genţi pentru şcoală,
sacoşe de cumpărături, curele pentru umăr
(bretele) din piele/curele din piele pentru umăr/
bretele din piele pentru umăr, rucsac cu chingi
pentru transportul bebeluşilor, marsupii pentru
transportul copiilor, trăgători pentru scăriţe,
părţi din cauciuc pentru scăriţe, scăriţe, curele
pentru echipamentul soldaţilor, curele din piele
(şelărie), curele pentru patine, mânere de
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geamantan, geamantane, geamantane cu roţi,
tefilin (filacterii), genţi de scule, goale, pieptare
(harnaşament), cufere de voiaj, genţi de voiaj,
seturi de voiaj (din piele), garnituri de piele
pentru mobilă/garnituri din piele pentru mobilă,
cufere (bagaje), inele pentru umbrele, arcuri
pentru umbrele de ploaie sau de soare, beţe de
umbrele, huse de umbrele, mânere de umbrele,
umbrele, valize, clapete din piele, genţi de
cosmetice, nedotate, bastoane, bastoane cu
scaun, mânere pentru bastoane, sacoşe de
cumpărături cu roţi, cravaşe, marsupii pentru
cărat copiii.
19. Materiale, nemetalice, pentru clădiri
şi construcţii, ţevi rigide cu excepţia
celor de metal pentru construcţii asfalt,
smoală şi bitum construcţii nemetalice
transportabilejmonumerte, nemetaliee coloane
publicitare, nemetalice, plută aglomerată pentru
construcţii, bagasă aglomerată din trestie
de zahăr (materiale de construcţii), stielă
alabastru, alabastru, corniere, nemetaliee,
acvarii (structuri) pietriş pentru acvarii, nisip
pentru acvarii, umbrare (structuri), nemetalice,
piăei de blindaj, nemetaliee, uşi blindate,
nemetalice/uşi armate, nemetalice, piatră
artificială, azbociment, mortar de azbest, asfalt,
pavaj de asfalt, voliere (structuri), nemetalice,
baiustrade, nemetalice balize nemetalice,
neluminoase, grinzi nemetalice /traverse
nemetalice, instalaţii pentru parcarea bicicletelor,
nemetaliee, lianţi pentru fabricarea brichetelor/
lianţi pentru fabricarea pietrelor material liant
pentru repararea drumurilor fântâni pentru
păsări (structuri), nemetaliee, bitum, carton
bitumat pentru construcţii, produse bituminoase
pentru construcţii, învelişuri bituminoase
pentru acoperişuri, colţare, nemetalice, pentru
construcţii, ramificaţii pentru ţevi, nemetaliee,
cărămizi, cherestea pentru construcţii/lemn
pentru construcţii, hârtîe pentru construcţii,
sticlă pentru construcţii, piatră pentru construcţii,
materiale de construcţii, nemetaliee, panouri de
construcţii, nemetalice, construcţii, nemetalice,
construcţii, transportabile, nemetalice, cripte
funerare, nemetalice, busturi din piatră, beton
sau marmură, cabane, nemetalice, chesoane
pentru lucrări de construcţie subacvatice,
marnă calcaroasă, ferestre batante, nemetalice,
lemn pentru butoaie/doage de lemn, plafoane,
nemetalice, ciment, piăci de ciment, stâlpi
din cimeni, ciment pentru cuptoare ciment
pentru furnale, cretă brută, cuşti pentru
găini, nemetalice, capace pentru coşul de
fum, nemetalice, tuburi pentru coşul de
fum, nemetalice, canale pentru coşul de

fum, nemetalice, coşuri de fum, nemetalice,
acoperire (prin placare), nemetalică, pentru
construcţii, argilă, balast de zgură, gudron
de cărbune, materiale pentru construcţia şi
îmbrăcarea drumurilor, tencuieli (materiale de
construcţii), beton, elemente de construcţie
din beton, cornişe, nemetalice, parapete
de protecţie, nemetalice, pentru drumuri,
trambuline pentru sărituri, nemetalice, tăblii
pentru uşi, nemetalice, tocuri de uşi, nemetaiice/
rame de uşi, nemetaiice, uşi, nemetalice,
ţevi de scurgere, nemetalice, sifoane de
scurgere (supape), nemetaiice sau din plastic,
grătare, nemetaiice, conducte, nemetalice,
pentru instalaţiile de ventilare şi de aer
condiţionat, pământ pentru cărămizi, sticlă
emailată, pentru construcţii, colibe, pâslă pentru
construcţii, garduri, nemetalice, figurine din
piatră, ciment sau marmură/statuete din piatră,
ciment sau marmură, brichete de foc/brichete
refractara de foc argilă refractară/şamotă
(material refractar ars), mantale pentru şeminee,
nemetaiice, tencuielî pe bază de ciment
ignifuge, catarge pentru steaguri (structuri),
nemetalice, indicatoare cu lumină intermitentă,
nemetalice, pentru construcţii, pontoane
plutitoare, nemetalice, pentru acostarea
ambarcaţiunilor, dale pentru pardoseală,
nemetalice, pardoseli, nemetalice, uşi pliante,
nemetalice, matriţe de turnătorie, nemetalice,
cadre, nemetalice, pentru construcţii, şipci de
montaj din lemn, porţi, nemetalice, geotextile,
granule de sticlă pentru marcare rutieră/
granule de sticlă pentru marcarea drumurilor,
granit plăci pentru morminte, nemetaiice/plăcuţe
funerare, nemetalice, pietriş, pietre de mormânt/
pietre funerare, cadre pentru sere, nemetalice,
sere, transportabile, nemetalice, jgheaburi
pentru burlane, nemetalice, gips (materiale
de construcţii), coame pentru acoperişuri,
colibe, plase împotriva insectelor, nemetaiice,
sticlă izolantă pentru construcţii, jaluzele,
nemetalice, grinzi, nemetalice, şipci, nemetalice,
zăbrele, nemetalice /gratii, nemetalice, elemente
de prelungire, nemetalice, pentru coşurile
de fum cutii poştale din zidărie, var,
piatră de var/ piatră calcaroasă, căptuşeli,
nemetalice, pentru construcţii, buiandrugi,
nemetalici, macadam, ciment magnezian,
capace pentru gurile de canal, nemetalice,
cherestea prelucrată, marmură, catarge (poli),
nemetalice, p! ăcuţe memoriale, nemetalice,
monumente, nemetalice, bolarzi de acostare,
nemetalici, mortar pentru construcţii/pastă
de ciment, mozaic pentru construcţii, lemn
presat, mulaje, nemetalice, pentru cornişe,
mulaje, nemetalice, pentru construcţii, semne
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neluminoase şi nemecanice, nemetalice,
olivină pentru construcţii jaluzele exterioare,
nemetalice şi netextile, cabine pentru
pulverizarea vopselei, nemetalice, stâlpi de
gard, nemetalici/uluci de gard, nemetalici
ţigle, nemetalice, carton pentru construcţii/
carton de construcţii, scânduri de parchet,
pardoseală din parchet, paravane, nemetalice,
pavele iuminoase, pavele, nemetalice, plăci de
pavare, nemetalice, ţevi de presiune, nemetalice
cornişe, cocini pentru porci, nemetalice,
piioţi, nemetaiici/palplanşe, nemetalice, piiaştrii,
nemetalici, pentru construcţii, smoală, scânduri
de lemn pentru construcţii, ipsos, borduri
din plastic pentru amenajări peisagistice,
sticlă în plăci (geamuri) pentru construcţii,
platforme, prefabricate, nemetalice, placaj,
verande (structuri), nemetalice, porfir (piatră),
stâlpi, nemetalici, pentru liniile electrice/
piloni, nemetalici pentru liniile electrice, stâlpi,
nemetalici argilă pentru olari, case prefabricate
(ansambluri), nemetalice, propteie, nemetalice,
cuarţ, fraverse de cale ferată, nemetalice/
legături de cale ferată, nemetalice, stuf pentru
construcţii, materiale refractare de construcţii,
nemetalice, materiale de armare, nemetalice,
pentru construcţii, ţevi rigide, nemetalice, pentru
construcţii, plăci şi benzi din material sintetic
pentru marcarea drumurilor materiale pentru
îmbrăcarea drumurilor, indicatoare rutiere,
neluminoase şi nemecanice, nemetalice, cristal
de stâncă, platforme pentru lansarea rachetelor,
nemetalice, jgheaburi pentru acoperişuri,
nemetalice, acoperişuri intermitente, nemetalice,
învelitori pentru acoperişuri, nemetalice plăci
de ardezie pentru acoperişuri, şindrilă pentru
acoperişuri, ţigle pentru acoperişuri, nemetalice,
învelitori pentru acoperiş, nemetalice, învelitori
pentru acoperiş, nemetalice, care încorporează
celule fotovoltaice, reazeme de cauciuc pentru
izolarea seismică a clădirilor, moloz, sticlă
de siguranţă, nisip, cu excepţia nisipului
pentru turnătorie, gresie pentru construcţii,
pipe din piatră de nisip, cherestea, eşafodaje,
nemetalice, rigle (lemn ecarisat) (tâmplărie),
şisturi, cofraje, nemetalice, pentru beton,
cofraje, nemetalice, panouri de semnalizare,
neluminoase şi nemecanice, nemetalice,
siliciu (cuarţ), pervaze, nemetalice, silozuri,
nemetalice, nisip cuarţos, patinoare (structuri),
nemetalice, plăci, nemetalice, pentru construcţii,
zgură (materiale de construcţii), piatră de
zgură, ardezie, pulbere de ardezie, grajduri,
nemetalice, geamuri din sticlă colorată /vitralii,
trepte (scări), nemetalice, scări, nemetalice
statui din piatră, ciment sau marmură, piatră,
guri de scurgere stradale, nemetalice, montanţi

(componente ale scărilor), nemetalice, piscine
(structuri), nemetalice, uşi batante, nemetalice,
cabine insonorizate nemetalice, transportabile,
panouri acustice, nu din metal, rezervoare
din zidărie, smoală, benzi cu smoală pentru
construcţii, stâipi de telegraf, nemetalici, cabine
telefonice, nemetalice, teracotă (materiale de
construcţii), pardoseli din plăci, nemetalice,
plăci, nemetalice, pentru construcţii, împrejmuiri
pentru morminte sau cavouri, nemetalice /
împrejmuiri pentru morminte sau cavouri,
cavouri, nemetalice, cavouri (monumente),
nemetalice, stele funerare, nemetalice, plăci
funerare, nemetalice, tuf, turnichete, nemetalice,
lemn de furnir, placare exterioară cu vinii,
lambriuri, nemetalice, placări pentru pereţi,
nemetalice, utilizate în construcţii, căptuşeli
pentru pereţi, nemetalice, utilizate în construcţii,
plăci de căptuşit pereţii, nemetalice, valve pentru
ţevile de apă, nemetalice sau din plastic, ţevi
de apă, nemetalice, geamuri din sticlă, altele
decât geamurile vehiculelor geamuri din sticlă
pentru construcţii, cadre de ferestre, nemetalice,
ferestre, nemetalice, lemn, semiprelucrat, lemn
pentru fabricarea ustensilelor casnice, pavaje
din lemn, furnire din lemn /furnire, panouri din
lemn, plăci din fibre din lemn pentru construcţii,
duşumele din lemn, lucrări de zidărie din piatră,
lucrări de artă din piatră, ciment sau marmură,
xilolit, pergoie, nemetalice/ schelete nemetalice.
20. Mobilier, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nemetalice, pentru depozitare sau
transport, os, corn, os de balenă sau
sidef neprelucrate sau semiprelucrate, scoici,
spumă de mare, chihlimbai, perne de aer,
nu cele pentru scopuri medicale, perne
gonflabile şi pneumatice, nu cele pentru
scopuri medicale, saltele cu aer, nu cele
pentru scopuri medicale, saltele gonflabile/
pneumatice, nu cele pentru scopuri medicale,
bare de chihlimbar, plăci de chihlimbar, gheare
de animale, coarne de animale, căpiţe de
animale, perne antirostogolire pentru bebeluşi,
fotolii, saltele pentru schimbarea bebeluşilor,
agăţători pentru genţi, nemetalice, coşuri
de pâine pentru brutari, bambus, perdele
din bamboo, butoaie, nemetalice, coşuri,
nemetalice, coşuri pentru copii/ leagăne, bare
de sprijin pentru căzi, nemetalice, perdele
decorative din mărgele, fitinguri pentru pat,
nemetalice, roţile pentru pat, nemetalice,
somiere, articole pentru pat, cu excepţia
lenjeriei, paturi şi culcuşuri pentru animalele de
gospodărie, paturi, schelete de paturi din lemn,
stupi, bănci (mobilă), bănci de lucru, şuruburi
de fixare, nemetalice, pentru cabluri, cufere
de depozitare, nemetalice/lăzi, nemetalice,
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case pentru păsări, sisteme de deschidere a
uşilor, neelectrice şi nemetaliee, mecanisme
nemetalice, neelectrice pentru deschiderea
ferestrelor, mecanisme nemetalice, neelectrice
pentru închiderea ferestrelor, scripete de
rulou, nemetalice, lacăte, altelele decât cele
electronice, nemetalice, mască de chiuvetă
(mobilier), perne de sprijin, bolţuri, nemetalice,
suporturi pentru cărţi (mobilă), dulapuri pentru
cărţi, suporturi pentru sticle, capse pentru sticle,
nemetalice, capace pentru sticle, nemetalice
şi dopuri pentru sticle, nemetalice, cutii din
lemn pentru sticle, cutii din lemn sau plastic,
cleme, nemetalice, pentru mobilă, monturi pentru
perii, bare de protecţie pentru pătuţurile de
copii, altele decât lenjeria de pat, busturi
din lemn, ceară, ipsos sau plastic, tâmplărie
artistică, saltele de camping, suporturi pentru
butoaie, nemetalice, cercuri pentru butoaie,
nemetalice, butoaie din lemn pentru decantarea
vinului, butoaie, nemetalice, şezlonguri, comode,
cutii pentru jucării, butuci pentru tăiat (mese),
clipsuri, nemetalice, pentru cabluri şi ţevi,
clipsuri din plastic pentru sigilarea pungilor,
capace, nemetalice, pentru containere, cârlige
pentru îmbrăcăminte, nemetalice, agăţători
pentru haine/agăţători pentru îmbrăcăminte,
cârlige de agăţat, nemetalice şi cârlige,
nemetalice, pentru suporturile de haine, cuiere,
fitinguri pentru sicrie, nemetalice, sicrie, coliere,
nemetalice, pentru fixarea ţevilor, faguri artificiali
pentru stupi, console, canistre, nemetalice,
pentru combustibil lichid, containere, nemetalice
(depozitare, transport), corali, dopuri de plută
pentru sticle, dopuri de plută, fildeş vegetal,
portmantouri, pătuţuri pentru copii, tejghele
(mese), huse pentru îmbrăcăminte (garderobă),
uidile, crucifixuri din lemn, ceară, ipsos
sau plastic, altele decât bijuteriile, dulapuri,
inele pentru perdele, suporturi pentru draperii,
nu cele din material textil, călăreţi pentru
prinderea perdelei de şină, şine pentru perdele,
galerii pentru perdele, cârlige pentru perdele,
cordoane pentru draperii curtain tie-backs,
perne (de sprijinit, de divan), şezlonguri de
punte, decoraţiuni din plastic pentru produsele
alimentare, birouri, cărucioare de servit cina
(mobilă), dozatoare de saci pentru deşeurile
animale, fixe, nemetalice, aviziere, suporturi
de prezentare, divane, cuşti pentru câini,
fitinguri de uşi, nemetalice, mânere de uşi,
nemetalice, zăvoare de uşi, nemetalice, sonerii
de uşă, nemetalice, neelectrice, bătătoare
pentru uşile de la intrare, nemetalice, opritoare
pentru uşi, nu din metal sau din cauciuc,
încuietori pentru uşi, nemetalice, uşi pentru
mobilă, dibluri, nemetalice/ cepuri (ştifturi),

nemetalice/ştifturi (cepuri), nemetalice, mese
de proiectare, sifoane de scurgere (supape)
din plastic, mese de toaletă, borduri din
plastic pentru mobilă, gherghefuri, ventilatoare
pentru uz, neelectrice, pidoare pentru mobilă,
figurine (statuete) din lemn, ceară, ipsos
sau plastic/statuete din lemn, ceara, ipsos
sau plastic, dulapuri pentru dosare, coşuri
de pescuit, containere plutitoare, nemetalice,
socluri pentru ghivecele de flori, suporturi pentru
fiori (mobilă), suporturi pentru furaje, tabureţi,
panouri despărţitoare (mobilă), urne funerare,
mobilă, fitinguri pentru mobilă, nemetalice,
mobilă din metal, elemente despărţitoare din
lemn pentru mobilă/elemente despărţitoare din
lemn pentru mobilă, roţile pentru mobilă,
nemetalice, rafturi de mobilă, huse pentru
îmbrăcăminte (depozitare), suporturi pentru
arme, scaune de frizerie, coşniţe (coşuri)
pentru transportul obiectelor, oglinzi de mână
(oglinzi de toaletă), catarge pentru steaguri
de mână, nemetalice, paleţi de manipulare,
nemetalice, suporturi pentru pălării, perne pentru
rezemarea capului bebeluşului, perne pentru
formarea capului bebeluşului, tetiere (mobilă),
scaune înalte pentru bebeluşi, balamale,
nemetalice, faguri de miere, corn, neprelucrat
sau semiprelucrat, paturi de spital, numere
pentru case, nemetalice, neluminoase, paturi
hidrostatice, nu cele pentru scopuri medicale,
paturi cu apă, nu cele pentru scopuri medicale,
brăţări de identificare, nemetalice, imitaţie de
carapace de broască ţestoasă, dulapuri de
cartotecă (mobilă), jaluzele interioare (mobilă)/
obloane interioare (mobilă), premergătoare,
obiecte publicitare gonflabile, mobilă gonflabilă,
fildeş, neprelucrat sau semiprelucrat, canistre
pentru combustibil, nemetalice, organizatoare
pentru bijuterii, cuşti pentru animalele de
gospodărie, panouri de agăţat cheile, butoane
rotative, nemetalice, etichete din plastic, scări din
lemn sau plastic, zăvoare, nemetalice, pupitre,
picioare pentru mobilă, cutii de scrisori, nu din
metal sau zidărie, rafturi de bibliotecă, paleţi
de încărcare, nemetalici, gabarite de încărcare
nemetalice pentru vagoanele de cale ferată,
dulapuri individuale, încuietori, nemetalice,
pentru vehicule, încuietori, altele decât cele
electrice, nemetalice, rafturi pentru reviste, mese
pentru masaj, covoraşe, detaşabile, pentru
chiuvete/covoraşe detaşabile sau protecţii
pentru chiuvete, saltele pentru ţarcurile pentru
copii, saltele, dulapuri pentru depozitarea
cărnii, dulapuri pentru medicamente, spumă
de mare, plăci de oglindă, oglinzi (lupe),
scări mobile pentru îmbarcare, nemetalice,
pentru pasageri, elemente mobile (decoraţiuni),
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21. Ustensile şi recipiente de uz casnic sau de
bucătărie, vase de gătit şi articole pentru masă,
cu excepţia furculiţelor, cuţitelor şi lingurilor,
piepteni şi bureţi, perii, cu excepţia pensulelor,
materiale pentru perii, articole de curăţare, sticlă
neprelucrată sau semiprelucrată, cu excepţia
sticlei pentru construcţii, sticlărie, porţelan şi
lut, bureţi abrazivi pentru bucătărie, bureţi
abrazivi pentru curăţarea pielii, dozatoare de
aerosoli, nu cele pentru scopuri medicale, perii
pentru animale (perii), capace pentru acvarii,
dispozitive electrice pentru atragerea şi uciderea
insectelor, autoclave, neelectrice, pentru gătit/
oale de gătit sub presiune, neelectrice, cădiţe
pentru bebeluşi, portabile, covoraşe pentru
copt, bazine (recipiente), coşuri pentru uz
casnic, linguri de gătit(ustensile de gătit),
pensule pentru gătit, bătătoare, neelectrice,
halbe de bere, scăldători pentru păsări, colivii,
amestecătoare, neelectrice, pentru uz casnic,
trăgătoare de cizme, şanuri pentru cizme
(întinzătoare), desfăcătoare de sticle, electrice şi

manechine pentru croitori, manechine pentru
croitorese, manechine, cepuri, nemetalice,
pentru butoaie, robinete cu cep, nemetalice,
pentru butoaie, cărucioare de servit ceaiul, ţăruşi
pentru corturi, nemetalici, jaluzele interioare
din material textil/rolete interioare din material
textil, cutii de scule, nemetalice, goale, dulapuri
pentru scule, nemetalice, goale, carapace de
broască ţestoasă, dozatoare de prosoape, fixe,
nemetalice, dozatoare de prosoape, nemetalice,
fixe, suporturi de prosoape (mobilă), paleţi
de transport, nemetalici, tăvi, nemetalice,
capre de lucru (mobilă), cărucioare (mobilă),
mese pentru calculatoare (mobilă), mese
cu rotiţe pentru calculatoare (mobilă), cuve,
nemetalice, pentru amestecarea mortarului,
mese de scris, rafturi pentru maşinile de
scris, suporturi pentru umbrele, suporturi valet,
supape, nemetalice, altele decât componentele
maşinilor, cazane, nemetalice, bancuri de
menghina (mobile), platforme pentru schimbarea
bebeluşilor montate în perete, dulapuri de
haine, suporturi pentru lavoare (mobilă), valve
din plastic pentru ţevile de apă, os de
balenă, prelucrat sau semiprelucrat, împletituri,
clopoţei de vânt (decoraţiuni), tambure de
înfăşurare, nemetalice, nemecanice, pentru
furtunuri flexibile, fitinguri pentru ferestre,
nemetalice, opritoare pentru ferestre, nu din
metal sau cauciuc, elemente pentru fixarea
ferestrelor, nemetalice, panglică de lemn, lucrări
de artă din lemn, ceară, ipsos sau plastic,
jaluzele interioare din lemn ţesut/rolete interioare
din lemn ţesut, mese de scris, ambră galbenă,
chihlimbar.

geamanduri de legare, nemetalice, landouri
moses, sidef, neprelucrat sau semiprelucrat,
mulaje pentru ramele de tablouri, ecusoane,
nemetalice/plăci de identificare, nemetalice,
cuibare/căsuţe pentru animalele de gospodărie,
cuibare/căsuţe, standuri pentru ziare, tăbliţe
pentru numărul de înmatriculare, nemetalice,
plăcuţe de înmatriculare, nemetalice, piuliţe,
nemetalice, mobilă de birou, recipiente pentru
colectarea uleiului uzat, nemetalice, scoici
de stridii, containere pentru ambalare din
plastic, jaluzele interioare din hârtie, rulouri
interioare din hârtie, perne pentru animalele de
companie, rame pentru tablouri, colţare pentru
ramele de tablouri/suporturi de susţinere pentru
tablouri (rame), perne (de dormit), placarde din
lemn sau plastic, paie împletite, cu excepţia
rogojinelor, cartele din plastic, nu cele codate
sau magnetice, chei de plastic, rampe de plastic
pentru vehicule, rafturi pentru farfurii, ţarcuri
dejoacă pentru bebeluşi, dopuri, nemetalice,
cepuri, nemetalice, dopuri (dibluri), nemetalice,
elemente de fixare de perete, nemetalice, piloni,
nemetalici, scripeţi din plastic pentru jaluzele,
rafturi (mobilă), ratan, stuf (materiale împletite),
bobine de lemn pentru fire textile, mătase,
cordoane, tambure, nemetalice, nemecanice,
pentru furtunuri flexibile, rezervoare, nu din metal
şi nici din zidărie, bazine, nu din metal şi nici
din zidărie, nituri, nemetalice, închizători pentru
fixarea ferestrei, nemetalice, capre de tăiat
lemne, fierăstraie cu masă (mobilă), mobilier
şcolar, suporturi pentru ascuţit ghearele, pentru
pisici, ecrane de protecţie pentru şeminee
(mobilă), ecrane de protecţie (mobilă), capace
filetate, nemetalice, pentru sticle, şuruburi,
nemetalice, capace de etanşare, nemetalice,
scaune/bănci (scaune), scaune din metal, rame
de lemn pentru stupi, banchete, scoici, rafturi
pentru dulapurile de registratură, rafturi pentru
depozitare, unităţi de rafturi, cuie pentru pantofi,
nemetalice, flecuri pentru pantofi, nemetalice,
cobiliţe (juguri), vitrine (mobile), scaune de duş,
bufeturi, plăci cu denumiri de firme din lemn
sau plastic, sticlă argintată (oglinzi), jaluzele
interioare lamelare, covoraşe de dormit, saltele
de dormit, canapele, inele despicate, nemetalice,
pentru chei, coarne de cerb, bare pentru fixarea
mochetei pe trepte, araci, nemetalici, pentru
plante sau arbori, birouri de lucrat în picioare,
suporturi pentru maşinile de calculat, statui din
lemn, ceară, ipsos sau plastic, doage de lemn,
scaune cu trepte, nemetalice, trepte (scări),
nemetalice, taburete, dopuri, nu din sticlă, metal
sau cauciuc, saltele din paie, împletituri din
paie, borduri din paie, animale împăiate, păsări
împăiate, blaturi de mese, mese, mese din metal,
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neelectrice, sticle, boluri(bazine)/bazine(boluri),
cutii pentru distribuirea prosoapelor din hârtie,
cutii de sticlă, coşuri de pâine de uz casnic,
tocătoare pentru pâine, cutii pentru pâine,
mânere pentru mături, mături, articole de periat,
materiale pentru fabricarea periilor, perii, perii
pentru încălţăminte, perii electrice, cu excepţia
componentelor maşinilor, perii pentru curăţarea
rezervoarelor şi containerelor, găleţi/ vedre,
găleţi realizate din împletituri, difuzoare de uleiuri
parfumate, altele decât bețișoarele parfumate,
electrice sau neelectrice, coşuri pentru scutece
folosite, recipiente de unică folosință din folie
de aluminiu, de uz casnic, tuburi pentru curățat
usturoi, dispozitive pentru presat tubul de pastă
de dinți, dispozitiv de turnat vin, vase de
mâncare pentru animale de casă, vase de
mâncare pentru animale de casă, automate,
dispozitive de încălzire a lumânărilor, electrice
și neelectrice, șervete de bucătărie, pipete
pentru sos, busturi din porţelan, ceramică,
lut, teracotă sau sticlă, untiere, capace pentru
untiere, cârlige pentru nasturi, servire (tăvi),
cuşti pentru animalele de gospodărie, forme
de prăjituri, tuburi şi capete pentru decorarea
prăjiturilor, candelabre (sfeşnice)/sfeşnice, inele
pentru lumânări, stingătoare pentru lumânări,
borcane pentru lumânări (suporturi), cutii pentru
dulciuri/cutii de bomboane, manuşi pentru
spălat maşina, bătătoare de covoare (ustensile
de mână), mături mecanice pentru covoare,
ceaune, ceramică pentru uz casnic, oale de
noapte, piele de căprioară pentru curăţat/
piei de căprioară pentru curăţat, capace
pentru platourile de brânzeturi, ornamente
chinezeşti, beţişoare pentru mâncat, site de
strecurat(ustensile de uz casnic), instrumente de
curăţare, acţionate manual, câlţi pentru curăţat,
clapete de închidere pentru capacele borcanelor,
cârpe pentru spălarea pardoselilor, cârlige
de rufe, întinzătoare pentru îmbrăcăminte/
întinzătoare pentru îmbrăcăminte, cârpe de
curăţare/pânze de curăţare, suporturi de pahare,
nu din hârtie sau material textil, agitatoare
de cocktailuri, amestecătoare pentru cocktailuri,
râşniţe de cafea, acţionate manual, servicii
de cafea(articole de masă), filtre de cafea,
neelectrice, cafetiere de aragaz, neelectrice,
căni pentru cafetiere, neelectrice, puşculiţe
pentru monede, pungi cu gel pentru răcirea
alimentelor şi a băuturilor, huse pentru piepteni,
piepteni pentru animale, piepteni, piepteni
electrici, pungi pentru ornat pentru cofetari
(pungi pentru cofetărie), recipiente pentru
uz casnic sau de bucătărie, forme pentru
copt, forme pentru fursecuri (biscuiţi), borcane
pentru fursecuri, seturi de oale pentru gătit,

ţepuşe metalice pentru gătit, oale de gătit,
ustensile pentru gătit, neelectrice, pungi de
gătit, altele decât cele pentru microunde,
tirbuşoane, electrice şi neelectrice, ustensile
cosmetice, spatule cosmetice, deşeuri din
bumbac pentru curăţat, seturi de recipiente
pentru ulei şi oţet, recipiente pentru ulei/oţet, tăvi
pentru firimituri, concasoare pentru bucătărie,
neelectrice, cristal (sticlărie), ceşti, pahare din
hârtie sau plastic, ţesale, tocătoare pentru
bucătărie, etichete metalice pentru carafe,
carafe, friteuze, neelectrice, damigene/baloane
de sticlă, aparate de odorizare de uz personal,
capace pentru farfurii/ capace pentru veselă,
veselă, perii pentru spălarea veselei, farfurii
de unică folosinţă, jgheaburi pentru băut, vase
de băut, coarne de băut, sticle de băutde
sport, pahare de băut, tăvi, suporturi pentru
uscarea rufelor, coşuri de gunoi/ găleţi de
gunoi/ pubele/lăzi de gunoi, ştergătoare de praf,
neelectrice, cârpe de şters praful (pânze), vase
de lut/ faianţă, cratiţe din lut, suporturi pentru
ouă, separatoare de ouă, neelectrice, pentru
uz casnic, sticlă emailată, nu cea utilizată în
construcţii, fructiere, perii pentru sprâncene, perii
pentru gene, pămătufuri cu pene pentru şters
praful, hrănitoare, fibră de sticlă, alta decât cea
utilizată la izolaţii sau la produsele textile, fire
din fibră de sticlă, altele decât cele utilizate la
produsele textile, figurine din porţelan, ceramică,
lut, teracotă sau sticlă/statuete din porţelan,
ceramică, lut, teracotă sau sticlă, sticle /butelci,
suporturi pentru plăcile de păr, aţă dentară,
ghivece de flori, învelitori pentru ghivecele
de flori, nu cele din hârtie/învelitori, nu din
hârtie, pentru ghivecele de flori, pliciuri pentru
insectele zburătoare, capcane pentru insectele
zburătoare, separatoare din spumă pentru
degete utilizate la pedichiură, aparate de gătit
cu aburi, neelectrice, boluri pentru fructe, prese
pentru fructe, neelectrice, pentru uz casnic, tigăi
pentru prăjit, pâlnii, ustensile pentru şters praful
de pe mobilă, siliciu topit (produs semiprelucrat),
nu cel utilizat în construcţii, mănuşi de grădinărit,
prese pentru usturoi(ustensile de bucătărie),
baloane de sticlă(recipiente)/fiole (recipiente),
butelci din sticlă(recipiente), borcane din
sticlă(damigene), dopuri din sticlă, sfere
decorative din sticlă, sticlă, neprelucrată sau
semiprelucrată, cu excepţia sticlei pentru
construcţii, vată din sticlă, nu cea utilizată
la izolaţii, sticlă cu conductori electrici fini
încorporaţi, sticlă pentru geamurile vehiculelor
(produs semiprelucrat), pahare (recipiente),
întinzătoare pentru mănuşi, mănuşi pentru
uz casnic, vase pentru lipici, răzători pentru
bucătărie, suporturi grătare, grătare (ustensile de
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gătit), păr pentru perii, capete pentru periuţele
de dinţi electrice, recipiente termoizolante pentru
băuturi, recipiente termoizolante, încălzitoare
pentru biberoane, neelectrice, sticle/butelci
de buzunar, suporturi pentru flori şi plante
(aranjamente florale), perii pentru cai, păr de
cal pentru fabricarea periilor, vase pentru păstrat
mâncarea caldă, neîncălzite electric, forme
pentru cuburile de gheaţă, găleţi pentru gheaţă/
răcitoare (frapiere)/frapiere de gheaţă, cleşti
pentru gheaţă, linguri-cupe pentru îngheţată,
terarii de interior (cultivarea plantelor, acvarii
de interior/ bazine (acvarii de interior), terarii
de interior (vivarii), cădiţe gonflabile pentru
bebeluşi, capcane pentru insecte, termosuri/
sticle sub vid, huse pentru masa de călcat,
formate, mese de călcat, pungi izotermice,
ulcioare/carafe, fierbătoare, neelectrice, aparate
de tocat pentru bucătărie, neelectrice, recipiente
pentru bucătărie, ustensile de bucătărie,
suporturi de cuţite pentru masă, polonice
pentru servirea băuturilor, perii pentru abajururi,
pieptăţi cu dinţirari pentru păr, masuţe, aparate
pentru îndepărtarea scamelor, electrice sau
neelectrice, seturi pentru lichior, lădiţe pentru
necesităţile animalelor de companie/tăviţe
pentru necesităţile animalelor de companie, cutii
pentru gustări, majolică, produse de demachiere,
bureţi pentru machiaj, perii pentru machiaj,
troace pentru animale, suporturi pentru meniuri,
veselă pentru camping, râşniţe pentru uz
casnic, acţionate manual, linguri de amestecare
(ustensile de bucătărie), storcător pentru mopuri,
găleată cu storcător pentru mopuri, mopuri,
mojare pentru bucătărie, mozaicuri din sticlă,
nu cele pentru construcţii, forme (ustensile
de bucătărie), capcane pentru şoareci, căni,
perii pentru unghii, inele pentru serveţelele de
masă, cuiburi cu ouă, artificiale, maşini de
tăiţei, acţionate manual, duze pentru furtunurile
de udat, duze pentru stropitori/rozete pentru
stropitori, spărgătoare de nuci, sticlă de opal,
sticlă de opalină, mănuşi pentru cuptor/ mănuşi
de bucătărie/ mănuşi de grătar, sticlă pictată,
farfurii din hârtie, cuţite pentru patiserie, râşniţe
de piper, acţionate manual, piperniţe, arzătoare
pentru uleiuri parfumate, pulverizatoare de
parfum/atomizoare pentru parfumuri, pisăloage
pentru bucătărie, coşuri dotate pentru picnic,
inclusiv vesela, palete pentru plăcinte /tarte,
păr de porc pentru fabricarea periilor, puşculiţe
în formă de purcel, pipete (ustensile pentru
degustarea vinului)/ustensile pentru degustarea
vinului (sifoane), suporturi pentru farfurie, nu
cele din hârtie sau material textil, plăci
de sticlă (material brut), farfurii de protecţie
pentru ca laptele să nu dea în foc, aparate

împotriva ţânţarilor cu conectare la priză,
pompe pentru desfundarea scurgerilor, piele de
lustruire, aparate şi maşini de lustruire, pentru
uz casnic, neelectrice, materiale de lustruire
pentru strălucire, cu excepţia preparatelor, hârtiei
şi pietrei, mănuşi de lustruire, cârpe pentru
lustruire, articole din porţelan, cutii de răcire
portabile, neelectrice/lăzi frigorifice portabile,
neelectrice, capace pentru vasele de gătit,
suporturi pentru vasele fierbinţi, vase, produse
de olărie, inele pentru păsările de curte, dopuri
cu picurător, bureţi pentru pudră, pudriere, goale,
praf de sticlă pentru decorare, capcane pentru
şobolani, sticle frigorifice, cuburi de gheaţă
reutilizabile, inele pentru păsări, sucitoare, de
uz casnic, uscătoare de rufe rotative, boluri
de salată, cleşti pentru salată, solniţe cu
orificii pentru presărare/ solniţe tip vas, bureţi
abrazivi pentru curăţarea cratiţelor, farfurioare,
linguri-cupe pentru uz casnic, lavete cu fibră
abrazivă/lavete pentru curăţare, perii pentru
frecat, servicii (veselă), polonice pentru servire,
perii pentru bărbierit, suporturi pentru periile de
bărbierit/ suporturi pentru periile de bărbierit,
şanuri pentru pantofi (întinzătoare), limbi de
pantofi, site-ciururi (ustensile de uz casnic),
strecurători(ustensile de uz casnic), plăci cu
denumiri de firme din porţelan sau sticlă, sifoane
pentru apă carbonatată, perii pentru ceara de
schiuri, absorbante de fum pentru uz casnic,
cutii de săpun, dozatoare de săpun, savoniere/
vase pentru săpun, boluri pentru supă, spatule
pentru bucătărie, seturi de condimente, suporturi
pentru bureţi, bureţi pentru uz casnic, stropitori,
suporturi pentru cădiţele de bebeluşi portabile,
statui din porţelan, ceramică, lut, teracotă sau
sticlă, lână de oţel pentru curăţare, cratiţe
(acoperite), site /strecurători pentru uz casnic,
paie pentru băut/paie pentru băut, zaharniţe,
cleşti pentru zahăr, seringi pentru udarea florilor
şi plantelor/stropitori pentru udarea florilor şi
plantelor, suporturi pentru şerveţele de masă,
farfurii pentru masă, suporturi pentru farfurie, nu
cele din hârtie sau din material textil, articole
de masă, altele decât cuţitele, furculiţele şi
lingurile, halbe/căni înalte cu capac, perii de
smolit, cu coadă lungă, cutii pentru ceaiuri,
servicii de ceai(articole de masă), infuzoare
de ceai/ infuzoare în formă de bilă pentru
ceai, strecurători de ceai, huse pentru ceainice,
suporturi pentru plicurile de ceai, ceainice,
recipiente termoizolante pentru alimente, prese
pentru cravate, perii de toaletă, truse de voiaj/
genţi de cosmetice dotate, dozatoare pentru
hârtia de toaletă /igienică, bureţi pentru toaletă,
ustensile pentru toaletă, suporturi pentru hârtia
de toaletă /igienică, periuţe de dinţi, periuţe
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de dinţi, electrice, suporturi pentru scobitori,
scobitori, prese pentru tortilla, neelectrice
(ustensile pentru bucătărie), bare şi inele pentru
prosoape/bare şi inele pentru prosoape, tăvi
din hârtie, pentru uz casnic, tăvi pentru uz
casnic, suporturi pentru vasele fierbinţi(ustensile
pentru masă), prese pentru pantaloni, urne
pentru băutură, neelectrice, ustensile pentru
uz casnic, vaze, farfurii pentru legume, vase
din metal pentru gheaţă şi băuturi cu gheaţă,
fibre de sticlă din siliciu, altele decât cele
utilizate la produsele textile, dispozitive pentru
copt vafele belgiene, neelectrice, scânduri
pentru spălarea rufelor, ligheane/ciubere pentru
spălarea rufelor, coşuri pentru deşeurile din
hârtie, aparat cu jet de apă pentru curăţarea
dinţilor şi a gingiilor, dispozitive de udare/
dispozitive de stropit, stropitori, aparate pentru
lustruirea cu ceară, neelectrice, dispozitive
pentru lustruirea cu ceară, neelectrice, pentru
pantofi, teluri, neelectrice, pentru uz casnic,
jardiniere, aeratoare pentru vin, deşeuri de lână
pentru curăţare, lucrări de artă din porţelan,
ceramică, lut, teracotă sau sticlă, mănuși
abrazive pentru curățat piele.
35. Publicitate, managementul, organizarea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
strângerea la un loc, în folosul terţilor, a
unei game variate de bunuri din clasele
01-12, 14-34 cu excepţia transportului acestora,
permiţând clienţilor să vadă şi să cumpere
în mod convenabil aceste bunuri, astfel
de servicii pot fi furnizate prin intermediul
magazinelor de vânzare cu amânuntul, al
punctelor de vânzare cu ridicata, prin intermediul
automatelor pentru vânzare de produse, al
cataloagelor de comandă prin poştă sau
prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de tip teleshopping, administrarea programelor
de fidelizare destinate celor care călătoresc cu
avionul, administrarea programelor de fidelizare
a consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziţie, asistenţă administrativă
pentru a răspunde la cererile de ofertă/asistenţă
administrativă pentru a răspunde la cererile de
propuneri (rfp), publicitate, servicii de agenţie
de publicitate, închirierea spaţiului publicitar,
publicitate prin poştă, închirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, producţia
de clipuri publicitare, servicii de planificare
a programărilor(funcţii de birou), servicii de
reamintire a programărilor (funcţii de birou),
licitare, postarea de afişe publicitare, închirierea
panourilor de afişaj (panouri publicitare),
ţinerea evidenţei contabile/ contabilitate,
asistenţă în managementul afacerilor, întrebări

privind afacerile, auditul afacerilor, consultanţă
în organizarea şi managementul afacerilor,
consultanţă în managementul afacerilor, servicii
specializate privind eficienţa afacerilor, evaluări
ale afacerilor, investigaţii privind afacerile,
consultanţă în organizarea afacerilor, cercetări
privind afacerile, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultanţă
profesională în afaceri, oferirea de informaţii
în domeniul afacerilor, managementul afacerilor
hoteliere, managementul afacerilor cu privire
la artişti, managementul afacerilor cu privire
la sportivi, managementul afacerilor cu privire
la furnizorii de servicii independente, servicii
privind managementul proiectelor de afaceri
pentru proiectele de construcţii, furnizarea
de informaţii de afaceri prin intermediul
unui site web, managementul afacerilor cu
privire la programele de rambursare pentru
terţi, servicii de intermediere afacerilor cu
privire la cu potrivirea potenţialilor investitori
privaţi cu antreprenorii care au nevoie de
finanţare, servicii de agenţie de informaţii
comerciale, asistenţă privind managementul
comercial sau industrial, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor şi serviciilor, administrare
comercială privind licenţierea bunurilor şi
serviciilor aparţinând terţilor, oferirea de
informaţii de contact comerciale şi de afaceri,
servicii de intermediere comercială, servicii de
informaţii competitive, compilarea de informaţii
în baze de date computerizate, compilarea
statisticilor, compilarea indexurilor de informaţii
pentru scopuri comerciale sau publicitare,
managementul computerizat al fişierelor,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
relaţiile publice, consultanţă privind strategiile
de comunicare în publicitate, analiza costurilor,
căutare de date în fişierele calculatorului pentru
terţi, demonstraţii cu produse, dezvoltarea
de concepte publicitare, publicitate directă
prin poştă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eşantioane, întocmirea extraselor
de cont, prognoze economice, servicii de agenţie
de ocupare a forţei de muncă, audit financiar,
servicii de registru de cadouri, servicii de agenţie
de import-export, managementul interimar al
afacerii, facturare, servicii de aşezare în pagină
pentru scopuri publicitare, studii de marketing,
servicii de informaţii privind marketing-ul,
cercetare de marketing, marketing, marketing în
cadrul editării produselor software, servicii de
relaţii media, servicii de comunicaţii corporative,
închiriere de echipament de birou în spații
pentru co-working, servicii de lobby comercial,
machetare pentru promoţiile publicitare sau de
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vânzări, negocierea şi încheierea de tranzacţii
comerciale pentru terţi, negocierea contractelor
de afaceri pentru terţi, servicii de revizuire a
articolelor din ziar, stabilirea abonamentelor la
ziar pentru terţi, închiriere de echipamente şi
maşini de birou, publicitate online pe o reţea
de calculatoare, furnizarea unei pieţe comerciale
online pentru cumpărătorii şi vânzătorii de
bunuri şi servicii, servicii de comerţ online cu
amănuntul pentru muzica digitală descărcabilă,
servicii de comerţ online cu amănuntul pentru
tonurile de apel descărcabile, servicii de comerţ
online cu amănuntul online pentru filmele şi
muzica descărcabilă şi preînregistrată, comerţ
online cu produse din clasele 01-12, 14-34,
sondaje de opinie, organizarea de expoziţii în
scopuri comerciale sau publicitare, organizarea
de târguri, organizarea de spectacole de modă
în scopuri promoţionale, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistenţă de
afaceri), publicitate cu plata per click, întocmirea
ştatelor de plată, consultanţă în domeniul
managementului personalului, recrutarea de
personal, servicii de fotocopiere, închirierea
maşinilor de fotocopiere, prezentarea produselor
în mediile de comunicare, în scopuri de
comercializare cu amănuntul, servicii de
comparare a preţurilor, servicii de achiziţie
pentru terţi (achiziţionarea de bunuri şi servicii
pentru alte afaceri), promovarea bunurilor şi
serviciilor prin sponsorizarea evenimentelor
sportive, testare psihologică în vederea selectării
de personal, relaţii publice, publicarea de texte
publicitare, închirierea de material publicitar,
publicitate radio, înregistrarea comunicărilor şi
datelor scrise, servicii administrative pentru
relocarea afacerilor, furnizarea de clasamente
ale utilizatorilor în scopuri comerciale sau
publicitare, servicii oferite de centrale telefonice,
servicii de comerț cu amănuntul în legătură cu
produse de brutărie, profilarea consumatorilor
în scopuri comerciale sau de marketing,
servicii administrative pentru trimiteri medicale,
servicii de comerţ cu amănuntul pentru
preparatele sanitare şi veterinare şi pentru
proviziile medicale, servicii de comerţ cu
amănuntul pentru lucrările de artă furnizate
de galeriile de artă, promovarea vânzărilor
pentru terţi, închirierea de standuri de
vânzare, scrierea de scenarii în scopuri
de publicitate, optimizare pe motoarele de
căutare pentru promovarea vânzărilor, servicii de
secretariat, aranjarea vitrinelor pentru magazine,
stenografiere, căutarea de sponsorizări,
stabilirea abonamentelor la serviciile de
telecomunicaţii, sistematizarea informaţiilor în

baze de date computerizate, marketing cu public
ţintă, pregătirea documentaţiei fiscale, servicii
de depunere a documentaţiei fiscale, servicii
de telemarketing, preluarea apelurilor telefonice
pentru abonaţii indisponibili, producerea de
programe de teleshopping, publicitate prin
televiziune, transcrierea comunicărilor (funcţii de
birou), dactilografiere, actualizarea materialelor
de publicitate, actualizarea şi menţinerea datelor
în bazele de date computerizate, actualizarea şi
menţinerea informaţiilor în registre, închirierea
automatelor pentru vânzarea de produse,
optimizarea traficului site-urilor web, indexare
web pentru scopuri comerciale sau publicitare,
servicii de vânzare cu ridicata pentru preparatele
sanitare, veterinare şi farmaceutice şi pentru
proviziile medicale, procesarea cuvintelor,
scrierea de texte publicitare, scrierea de
curriculum vitae pentru terţi/scrierea de cv-uri
pentru terţi.
36. Servicii financiare, monetare şi bancare,
afaceri imobiliare, subscrierea asigurărilor de
accidente, servicii ale birourilor de cazare
(apartamente), servicii actuariale, evaluarea
antichităţilor, managementul apartamentelor,
închirierea apartamentelor, evaluarea operelor
de artă, garanţii pentru cauţiune, servicii
bancare, brokeraj, brokeraj pentru creditele
de carbon, servicii de lichidare a afacerilor,
financiare, investiţii de capital, strângerea
de fonduri caritabile, verificarea cecurilor,
compensare, financiară/casede compensare,
financiară, servicii de birou de credit,
emiterea cârdurilor de credit, servicii de
agenţie de colectare a debitelor, servicii de
consultanţă în ceea ce priveşte debitele,
depozite de valori, transferul electronic de
fonduri, schimb de bani, factoring, închirierea
fermelor, stabilirea finanţării pentru proiectele de
construcţii, servicii de brokeraj vamal financiar,
evaluare financiară (asigurări, servicii bancare,
imobiliare), management financiar, analiză
financiară, consultanţă financiară, oferirea de
informaţii financiare, sponsorizare financiară,
evaluare financiară a lemnului pe picior, evaluare
financiară a lânii, furnizarea de informaţii
financiare prin intermediul unui site web,
managementul financiaral plăţilor/rambursărilor
pentru terţi, evaluări financiare ca răspuns
la cererile de ofertă/evaluări financiare ca
răspuns la cererile de propuneri (rfp), evaluare
financiară a costurilor de dezvoltare referitoare
la industria petrolului, a gazelor şi minieră,
studii financiare, servicii financiare, subscrierea
asigurărilor de incediu, evaluare fiscală,
subscrierea asigurărilor de sănătate, finanţare
pentru achiziţia în rate/ finanţare pentru achiziţia
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prin închiriere, împrumuturi în rate, brokeraj de
asigurări, subscrierea asigurărilor, consultanţă
în asigurări, oferirea de informaţii în domeniul
asigurărilor, afaceri imobiliare, transfer electronic
de monede virtuale, evaluare financiară a
activelor de proprietate intelectuală, elaborare de
cotaţii pentru estimare de costuri, multifinanţare,
servicii de plăti cu portofel electronic, schimb
financiar de monede virtuale, investiţii în
fonduri, evaluarea bijuteriilor, împrumuturi în
schimbul titlurilor de valoare, subscrierea
asigurărilor de viaţă, împrumuturi( finanţare),
subscrierea asigurărilor maritime, servicii
bancare de tip credit ipotecar, fonduri
mutuale, evaluare numismatică, închirierea
birourilor(bunuri imobiliare), închirierea birourilor
pentru conlucrare, servicii bancare online,
organizarea colectelor monetare, servicii de
brokeri de amanet, procesarea plăţilor efectuate
cu cârdul de credit, procesarea plăţilor efectuate
cu cârdul de debit, servicii de fonduri de
pensii private, închirierea bunurilor imobiliare,
servicii de agenţie imobiliară, activităţi de broker
imobiliar, evaluări imobiliare, management
imobiliar, oferirea de reduceri întreprinderilor
participante ale terţilor prin utilizarea unui cârd de
membru, colectarea chiriilor, evaluarea costurilor
de reparaţie (evaluare financiară), servicii de
plată a pensiilor, servicii de depozite sigure
pentru valori, servicii bancare de economisire,
brokeraj de titluri de valoare, evaluarea timbrelor,
cotaţii bursiere, servicii de brokeri/agenţi de
bursă, brokeraj de acţiuni şi obligaţiuni, servicii
de garanţii, emiterea de jetoane valorice,
emiterea de cecuri de călătorie, funcţii de
administrator fiduciar/custode.
22. Frânghii şi sfori, plase, corturi şi prelate,
copertine din materiale textile sau sintetice,
vele, saci pentru transportul si depozitarea
materialelor în vrac, materiale de căptuşire,
amortizare şi de umplutură, cu excepţia
hârtiei, cartonului, cauciucului sau a materialelor
plastice, materiale textile
fibroase brute şi înlocuitori ai acestora,
păr de animale, plase pentru hrănirea
animalelor/ pentru fân, copertine din materiale
textile, copertine din materiale sintetice,
pungi, plicuri, săculeţi din material textil,
pentru ambalat, aţă de legare, nemetalică,
pentru uz agricol, legături, nemetalice, saci
pentru cadavre, cabluri, nemetalice, pentru
manipularea încărcăturilor/hamuri, nemetalice,
pentru manipularea încărcăturilor, pânze de sac
pentru perdele de aeraj, cabluri, nemetalice, păr
de cămilă, pânze pentru vele, frânghii pentru
tractarea maşinii, fibre de carboi pentru utilizare
la produsele textile, lână cardată, fibră din

nucă de cocos, coconi, lână pieptănată, cabluri
pentru atârnarea tablourilor, bumbac brut, câlţi
de bumbac, deşeuri de bumbac (smocuri) pentru
căptuşire şi umplutură, prelate pentru camuflaj,
puf (pene), cearşafuri pentru acoperit împotriva
prafului/cârpe de protecţie pentru podele sau
mobilă, puf de eider, iarbă esparto, pene
pentru pilote, pene pentru capitonare, materiale
textile fibroase brute, garnituri fibroase pentru
nave, plase de pescuit, lână organică, smocuri
umplutură), fibre de sticlă pentru utilizare la
produsele textile, lerburi pentru capitonare,
harnace, fibre de cânepă, benzi din cânepă,
saci pentru rufe, părde cal, iută, capoc, benzi
cu bride pentru jaluzelele veneţiene benzi cu
bride sau panglici din material textil pentru
jaluzelele veneţiene, liber, pânză brută de
in(in), puf de bumbac, saci poştali, saci din
plasă pentru spălarea rufelor, ţarcuri din plasă
pentru creşterea peştilor, plase de camuflaj,
plase, năvoade, jaluzele exterioare din material
textil, materiale pentru ambalare(amortizare,
umplutură), nu din cauciuc, plastic, hârtie
sau carton, sfori pentru ambalare, frânghii
pentru ambalare, materiale de căptuşire, nu
din cauciuc, plastic, hârtie sau carton/umplere,
nu din cauciuc, plastic, hârtie sau carton,
păr de porc, fibre de plastic pentru utilizare
la produsele textile, taliane, rafie, fibră de
ramie, scări de frânghie, frânghii, nemetalice,
frânghii, saci pentru transportul şi depozitarea
materialelor în vrac, vele, pânze cu rol de
paraşută pentru ski sailing, coarde pentru
ridicarea geamurilor, rumeguş, fire din deşeuri
de mătase deşeuri de mătase brută)/deşeuri
de mătase, alge marine pentru umpluturi, sfori
pentru legatsnopi, lână de tunsoare, mătase
brută, ghemotoace de mătase, sisal, chingi,
nemetalice, pentru manipularea încărcăturilor,
laţuri (plase), benzi, nemetalice, pentru
manipularea încărcăturilor/curele, nemetalice,
pentru manipularea încărcăturilor, paie pentru
capitonare, împletituri din paie pentru sticle/
învelitori din paie pentru sticle/ambalaje, din
paie, pentru sticle, sfori, benzi pentru legal via,
prelate, corturi, fibre textile, fire, nemetalice,
pentru împachetare sau legare, câlţi, sforidin
hârtie, sfori pentru plase, lână pentru capitonare
(umplutură), prelate pentru vehicule, neformate,
fibre de sticlă din siliciu pentru utilizare la
produsele textile, vată pentru filtrare, vată pentru
capitonare şi de umplutură, capete de ceară,
sfoară pentru bici, aşchii de lemn, lână de lemn,
smocuri de lână, lână tratată sau brută, benzi
pentru împachetare sau legare, nemetalice.
23. Aţe şi fire, pentru utilizare la produsele
textile, fire sub formă de şnur, aţe şi fire de nucă
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de cocos, aţe şi fire de bumbac, aţe şi fire filate,
aţe şi fire elastice pentru utilizare la produsele
textile, aţe şi fire pentru broderie, fire din fibră
de sticlă pentru utilizare la produsele textile, aţe
şi fire de cânepă, aţe şi fire de iută, aţe şi fire
de in, aţe şi fire de mătase artificială, fire de
cauciuc pentru utilizare la produsele textile, aţe
şi fire pentru cusut, aţe şi fire de mătase, bumbac
tors, aţe şi fire toarse, lână toarsă/pieptănată,
mătase toarsă, fir metalic pentru broderie, fire
din material plastic pentru utilizare la produsele
textile, aţe şi fire de lână, aţe/fire.
24. Textile şi înlocuitori pentru textile, lenjerie
de uz casnic, perdele din material textil sau
plastic, ţesături adezive care se aplică utilizând
căldura, steguleţe pentru bebeluşi, banere din
material textil sau plastic, textile pentru baie,
exceptând îmbrăcămintea, mănuşi de baie, huse
pentru pat/ cearşafuri/ cuverturi (cearşafuri)/
cuverturi matlasate, huse pentru pat din hârtie,
lenjerie de pat, pături pentru pat, huse draperii
pentru pat, pânză pentru masa de biliard,
pături pentru animalele de gospodărie, ţesătură
pentru site, brocart, vatir, pânză pentru steaguri
din material textile sau plastic, stambă, pânze
pentru goblenuri sau pentru brodat, pânză
de tifon, ţesături sub formă de şnur, şevio
(ţesătură), ţesătură, cârpe pentru demachiere,
suporturi de pahare din material textil, spăratori
laterale pentru pătuţurile de copii (lenjerie de
pat), pânze de bumbac, huse (detaşabile)
pentru mobilă/huse detaşabile pentru mobilă,
huse pentru pernele de divan, crep (ţesătură),
crepon, suporturi pentru draperii din material
textil, draperii din material textil sau plastic,
damasc, pânze pentru schimbarea scutecelor
pentru bebeluşi, scutece din pânză, perdele
pentru uşi, stofă pentru covoare, plăpumi de
puf (cuverturi de pat), material elastic ţesut,
ţesătură din esparto, pânza, impermeabilă la
gaze, pentru baloanele de zbor, pânză care
imită pielea animalelor, pânză, pânză pentru
încălţăminte, pânze pentru utilizare la produsele
textile, prosoape de faţă din material textil,
fetru, ţesături din fibră de sticlă pentru uz
pentru utilizare la produsele textile, materiale
textile de filtrare, steaguri din material textil
sau plastic, flanel (ţesătură), molton (pânză),
huse din plastic pentru mobilă/huse din plastic
pentru mobilă, huse din material textil pentru
mobila, finet/ barhet, tifon(ţesătură), cârpe pentru
şters paharele (prosoape de bucătărie), pânză
cauciucată, alta decât cea pentru papetărie,
ţesătură din păr (pânză de sac), batiste din
material textil, căptuşeli pentru pălării, din
material textil, dintr-o bucata, pânză de cânepă,
ţesătură de cânepă, lenjerie de uzcasnic,

jerseu (ţesătură), pânză de iută, ţesătură
tricotată, etichete din materia textil, pânze
pentru lenjerii, ţesături pentru lenjeria de corp,
ţesătură de căptuşeală pentru încălţăminte,
căptuşeli (textile), marabu (ţesătură), huse
pentru saltele, moieschin (ţesătură), plase
de ţânţari, ţesătură de muselină, perdele cu
aspect de plasă/transparente, materiale textile
neţesute, muşama utilizată ca faţă de masă,
dosuri de perne, feţe de perne, suporturi
pentru farfurie din material textil, materiale
plastice (înlocuitoare de ţesături), ţesătură de
stambă imprimată, pături imprimate din material
textil, ţesătură de ramie, ţesătură de mătase
artificială, cearşafuri textile), perdele de duş din
material textil sau plastic, giulgiuri, ţesături de
mătase pentru imprimarea de modele, mătase
(ţesătură), căptuşeli pentru sacii de dormit,
saci de dormit pentru bebeluşi, saci de dormit,
traverse de masă, nu din hârtie, garnituri de
masă, nu din hârtie, şerveţele de masă din
material textil, feţe de masă, nu din hârtie,
protecţii pentru masă din material textil, tafta
(ţesătură), material textil, faţă (lenjerie), feţe
(huse pentru saltele), huse din pânză formate
pentru capacul de toaletă, prosoape din material
textil, pânze imprimate pentru broderie /pânză
împrimată pentru broderie, pleduri de călătorie
(pături pentru genunchi), împletitură(ţesătură),
tul, ţesături pentru tapiţerie, catifea, carpete
textile agăţate pe pereţi/ tapiserie (carpete
agăţate pe pepeţi), din material textil, pânză de
lână/ţesătură de lână, zefir(ţesătură).
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului, stihare (alba), ghete,
şoturi (îmbrăcăminte), cravate ascot, pantaloni
pentru bebeluşi (lenjerie de corp), bandane
(fulare), sandale de baie, papuci de baie, halate
de baie, căşti de baie, slipuri de baie/pantaloni
scurţi de baie, costume de baie, îmbrăcăminte
pentru plajă, pantofi pentru plajă, curele
(îmbrăcăminte), berete, bavete, nu din hârtie,
bavete, cu mâneci scurte, nu din hârtie, şaiuricu
pene (articole de îmbrăcăminte de pus la gât),
corsaje (lenjerie), carâmbi pentru cizme, cizme,
cizme pentru sporturi, chiloţi tip boxeri, sutiene,
pantaloni de călărie pentru purtare, camizole,
caschete, şepci(articole pentru acoperirea
capului), feloane, îmbrăcăminte, îmbrăcăminte
pentru gimnastică, îmbrăcăminte din imitaţie din
piele, îmbrăcăminte din piele, paltoane, gulere
(îmbrăcăminte), combinezoane (îmbrăcăminte),
corsete, corsete (lenjerie de corp), manşoane/
manşetefîmbrăcăminte), îmbrăcăminte pentru
ciclişti, gulere detaşabile, pemuţe împotriva
transpiraţiei pentru rochii, rochii, capoate,
apărători pentru urechipmbrăcăminte), pantofi
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sau sandale din iarba esparto(espadrile),
veste de pescuit, fitinguri metalice pentru
încălţăminte, pantofi de fotbal/ ghete de
fotbal, sacipentrupicioare, neîncălziţi electric,
încălţăminte, carâmbi pentru încălţăminte, cape
de blană, blănuri (îmbrăcăminte), trenduri
(îmbrăcăminte), galoşi, jartiere, burtiere, mănuşi
(îmbrăcăminte), pantofi pentru gimnastică,
pelerine pentru coafor/frizerie, cizmuliţe, cloşuri
pentru pălării (schelete), pălării, bentiţe
(îmbrăcăminte), articole de acoperitcapulpentru
purtare, şosete-tălpici, protecţii de călcâipentru
încălţăminte, tocuri, glugifîmbrăcăminte),
ciorăpărie, jachete (îmbrăcăminte), jersee
(îmbrăcăminte), uniforme de judo, rochii tip
pulover/ rochii tip salopetă, uniforme de karate,
chimonouri, chiloţide damă/ chiloţipantalonaşi,
tricotaje (îmbrăcăminte), cizme din dantelă,
trusouripentru copiifîmbrăcăminte), egări
(jambiere) /jambiere, egări(pantaloni), costume
de gimnastică/balet, uniforme oficiale, orare,
mantile, costume de balrnascat, mitre
(pălării), mănuşi cu un deget, curele
cu buzunar pentru banipmbrăcăminte),
îmbrăcăminte pentru motociciişti, apârătoride
urechipmbrăcăminte), eşarfe circulare pentru
gât/ protecţii pentru gât, îmbrăcăminte din
latex, articole de îmbrăcăminte cu protecţie
solară, îmbrăcăminte cu led-uri încorporate,
eşarfe pentru cap, sutiene autoadezive/
bustiere autoadezive, cravate, dispozitive anti-
alunecarepentru încălţăminte, îmbrăcăminte
de stradă, salopete/combinezoane, paltoane
bărbăteşti/pardesie, îmbrăcăminte din hârtie,
pălării din hârtie (îmbrăcăminte), jachete cu
glugă (parka), pelerine, mantale, jupe, batiste
de buzunar, buzunare pentru îmbrăcăminte,
ponchouri, pijamale, îmbrăcăminte de-a gata,
căptuşeli de-a gatajpiese de îmbrăcăminte),
sandale, sariuri, saronguri, panglicipentru
purtare, eşarfe, şaluri, plastroane pentru cămăşi,
platei de cămăşi, cămăşi, pantofi, cămăşi
cu mânecă scurtă, căşti de duş, bocanci
de schi, mănuşi de schi, fuste, pantaloni
scurţi tip fustă, bonete, măşti de somn,
papuci, furouri(lenjerie de corp), bretele pentru
susţinerea şosetelor, şosete, branţuri, tălpipentru
încălţăminte, şoşoni, articole sportdin jerseu,
pantofi de sport, maieuri sport, portjartiere,
ciorapi, crampoane pentru ghetele de fotbal,
jachete căptuşite(îmbrăcăminte), costume,
bretele pentru îmbrăcăminte (suspensoare)/
suspensoare, ciorapi care absorb transpiraţia,
lenjerie de corp care absoarbe transpiraţia/
desuuri care absorb transpiraţia, ciorapi care
absorb transpiraţia, flanele/pulovere/ hanorace
(pulovere), body-uri(lenjerie de corp), tricouri

26. Dantelă, împletitură şi broderie, panglici
şi funde pentru mercerie, nasturi, copci de
tip moş şi babă,ace şi ace cu gămălie,
flori artificiale, decoraţiuni pentru păr, păr
fals, aplicaţii (mercerie), flori artificiale, fructe
artificiale, ghirlande artificiale, plante artificiale,
altele decât pomii de crăciun, ghirlande artificiale
pentru crăciun, ghirlande artificiale cu lumini
pentru crăciun, coroane artificiale pentru crăciun,
coroane artificiale cu lumini pentru crăciun,
insigne pentru purtare, nu din metale preţioase,
mărgele, altele decât pentru confecţionarea
bijuteriilor, cleme pentru curele, ace pentru
maşina de cusut, pene de păsări (accesorii
de îmbrăcăminte), închizători pentru bluze/
închizători pentru fixarea rochiei pe corp, bobine
pentru aţa de brodat sau lână (nu componente
de maşini), ace de năvădit, funde pentru păr,
cutii de ace, şnururi, brasarde/banderole de braţ
(accesorii de îmbrăcăminte), broşe (accesorii
de îmbrăcăminte), catarame (accesorii de
îmbrăcăminte), nasturi, pandantive, altele decât
cele pentru bijuterii, inele de chei sau lanţuri
pentru brelocuri, găitane (pasmanterie), benzi
pentru ridicarea sânilor, benzi dublu adezive
pentru lenjerie, suporturi pentru gulere, numere
de concurs, cordoane pentru îmbrăcăminte,
cordoane pentru ornamente, fanoane pentru
corsete/oase de balenă pentru corsete, croşete/
ace de croşetat, ace de stopat, forme
pentru cârpit, articole decorative pentru păr,
borduri pentru îmbrăcăminte, panglici elastice,
broderie/articole ornamentale (broderie), ace
de brodat, ace entomologice, benzi elastice
pentru susţinerea mânecilor, ocheţi pentru
îmbrăcăminte, bărbi false, păr fals, tivuri (false),
mustăţi false, închizători pentru îmbrăcăminte,
închizători pentru portjartiere/închizători pentru
bretele, pene (accesorii de îmbrăcăminte),
festoane (broderie), volănaşe (dantelărie),
volănaşe pentru îmbrăcăminte, franjuri, broderie
cu fir de aur, mercerie (articole necesare
în croitorie), cu excepţia aţelor, panglici de
mercerie, funde de mercerie, elastice de păr,
agrafe de păr /ace de păr, ace pentru ondularea
părului, agrafe de păr/ clame de păr, ace de păr,
plase pentru păr, căşti pentru vopsirea părului,

cu mânecă scurtă, colanţi, bombeuripentru
încălţăminte, togi, jobene, curele pentru
jambiere, pantaloni(am), turbane, chiloţi, lenjerie
de corp/ desuuri, uniforme, pâslari(cizme
din pâslă), văluri(îmbrăcăminte), cozoroace
(articole pentru acoperirea capului), veste /
jiletci, îmbrăcăminte impermeabilă, rame pentru
încălţăminte, costume din neoprenpentru schi
nautic, broboade, pantofi din lemn, jambiere.
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hârtie pentru ondularea părului, extensii de păr,
ondulatoare de păr, electrice şi neelectrice, altele
decât ustensilele manuale, ornamente pentru
pălării, benzi pentru pălării, petice termoadezive
pentru repararea articolelor textile, petice
termoadezive pentru decorarea articolelor textile
(mercerie), benzi de prindere cu scai şi puf,
copci (mercerie), copci pentru corsete, păr uman,
andrele, dantelă pentru borduri, ornamente
din dantelă/pasmanterie, litere pentru marcarea
lenjeriilor, paiete strălucitoare, monograme
pentru marcarea lenjeriilor/numere sau litere
pentru marcarea lenjeriilor, perne pentru ace,
truse de ace, dispozitive de introdus aţa în
ac, ace, ace pentru maşinile de pieptănat lâna,
numerale pentru marcarea lenjeriilor, insigne
ornamentale (nasturi), pene de struţ (accesorii
de îmbrăcăminte), picou (margine de dantelă),
perne pentru acele cu gămălie, ace cu gămălie,
altele decât bijuteriile, şuviţe împletite/meşe
de păr, panglici pentru premii, panglici pentru
păr, panglici şi funde, nu din hârtie, pentru
împachetarea cadourilor, rozete (mercerie),
croşete pentru carpete, ace pentru pielărie
(şelărie), ace de cusut, cutii de cusut, degetare
pentru cusut, seturi de cusut, închizători de
pantofi, (cârlige pentru pantofi, şireturi pentru
pantofi, ornamente pentru pantofi, ocheţi pentru
pantofi, catarame pentru pantofi, ace de
cizmărie, pernuţe de umeri pentru îmbrăcăminte,
ace pentru confecţionarea plaselor de pescuit,
broderie cu fir de argint, volane pentru fuste,
capse, paiete pentru îmbrăcăminte, benzi pentru
rejansele de draperii, ciucuri (mercerie), moţuri
(pompoane), calote din păr, ornamente pentru
îmbrăcăminte, cleme de pantaloni pentru ciclişti,
peruci, şireturi de lână, coroniţe din flori
artificiale, închizători cu fermoar /fermoare,
fermoare pentru genţi/închizători cu fermoar
pentru genţi.
27. Covoare, carpete, preşuri (covoraşe) şi
protecţii pentru pardoseli, linoleumuri şi
alte materiale pentru acoperirea pardoselilor
existente, carpete agăţate pe pereţi, nu din
materiale textile, covoare, carpete, preşuri
(covoraşe) şi protecţii pentru pardoseli,
linoleumuri şi alte materiale pentru acoperirea
pardoselilor existente, carpete agăţate pe pereţi,
nu din materiale textile, gazon artificial, covoraşe
de baie, substrat de covor, covoare pentru
automobile/covoare pentru automobile, covoare/
carpete, carpete agăţate pe pereţi, nu din
material textil, covoraşe de intrare, învelitori de
pardoseală, protecţii pentru pardoseli, rezistente
la foc, pentru şeminee şi grătare, covoare pentru
gimnastică/saltele pentru gimnastică, linoleum,
covoraşe/preşuri, covoare din frânghii împletite

pentru pârtiile de schi, covoare antiderapante,
covoare din stuf, tapet din material textil, învelitori
de pardoseală din vinii, tapet, covoraşe pentru
yoga, covoare, carpete, preşuri (covoraşe)
şi protecţii pentru pardoseli, linoleumuri şi
alte materiale pentru acoperirea pardoselilor
existente, carpete agăţate pe pereţi, nu din
materiale textile, gazon artificial, covoraşe
de baie, substrat de covor, covoare pentru
automobile/covoare pentru automobile, covoare/
carpete, carpete agăţate pe pereţi, nu din
material textil, covoraşe de intrare, învelitori de
pardoseală, protecţii pentru pardoseli, rezistente
la foc, pentru şeminee şi grătare, covoare pentru
gimnastică/saltele pentru gimnastică, linoleum,
covoraşe/preşuri, covoare din frânghii împletite
pentru pârtiile de schi, covoare antiderapante,
covoare din stuf, tapet din material textil, învelitori
de pardoseală din vinii, tapet, covoraşe penj
yoga.
28. Jocuri, jucării şi obiecte de divertisment,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică şi de sport, decoraţiuni pentru pomul
de crăciun, aparate de amuzament, automate
şi acţionate cu fise, dispozitive pentru jocuri
video arcade, articole pentru tras cu arcul,
momeală artificială pentru pescuit, zăpadă
artificială pentru pomii de crăciun, blocatoare
pentru urcarea pe coardă(echipamente pentru
alpinism), saltea de joacă pentru bebeluşi,
jocuri de table, genţi special concepute pentru
schiuri, tunuri de aruncat mingi, mingi pentru
jocuri, haltere, mănuşi de baseball, mănuşi
de baseball/cricket (accesorii pentru jocuri),
clopoţei pentru pomul de crăciun, margini
elastice pentru masa de biliard, bile de biliard,
instrumente de marcare pentru repoziţionarea
bilei pe masa de biliard, tacuri de biliard,
vârfuri pentru tacurile de biliard, mese de
biliard, carduri de bingo, indicatoare de tragere/
muşcătură (unelte de pescuit), senzori de
tragere/muşcătură (unelte de pescuit), camere
de mingi pentru jocuri, jocuri de masă, sănii
bob, aparate pentru culturism/ aparate pentru
antrenarea musculaturii corpului, plăci pentru
bodyboarding, aparate şi maşini de bowling,
arcuri pentru tragere, mănuşi de box, blocuri de
construcţie (jucării), jocuri de construcţie, plase
pentru fluturi, paravane de camuflaj (articole
sportive), suporturi de lumânări pentru pomii de
crăciun, capse pentru pistoale (jucării), măşti
de carnaval, cretă pentru tacurile de biliard,
jocuri de şah, table de şah, extensoare pentru
piept(aparate de exerciţii)/aparate de exerciţii
(extensoare), jetoane pentru jocurile de noroc,
pomi de crăciun din material sintetic, pocnitori
cu surprize specifice crăciunului (noutăţi pentru
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petrecere), suporturi pentru pomii de crăciun,
aruncătoare de talere din argilă, talere din
argilă (ţinte), hamuri pentru alpinişti, mese
de biliard acţionate cu fise, confeti, truse de
magie, manete de comandă pentru consolele
de jocuri, manete de comandă pentru jucării,
numărători (discuri) pentru jocuri, coşuri de prins
peşte (capcane de pescuit), genţi de cricket,
pahare pentru zaruri, darts, momeli pentru
vânătoare sau pescuit/nade pentru vânătoare
sau pescuit, zaruri, discuri pentru sporturi, unelte
pentru refacerea gazonului (accesorii de golf)/
unelte pentru remedierea găurilor din gazon
(accesorii de golf), păpuşi, biberoane pentru
păpuşi, paturi pentru păpuşi, case de păpuşi,
îmbrăcăminte pentru păpuşi, camere de păpuşi,
domino, table de dame, dame (jocuri), drone
(jucării), gantere, canturi de schiuri, protecţii
pentru cot(articole sportive), ţinte electronice,
carusele pentru parcurile de distracţii, arme
pentru scrimă, măşti de scrimă, mănuşi speciale
pentru scrimă, cârlige pentru peşte, instrumente
de pescuit, linii (fire) de pescuit, labe de înot/
mănuşi de înot (înotătoare), plute de pescuit,
discuri zburătoare (jucării), mese de fotbal,
jocuri, aparate pentru jocuri, aparate pentru
jocurile de noroc, mănuşi pentru jocuri, crose
de golf, saci de golf, cu sau fără roţi, mănuşi
de golf, cărucioare de golf/ cărucioare pentru
sacii de golf, corzi pentru rachete, gută pentru
pescuit, aparate de gimnastică, giroscoape
şi stabilizatoare de zbor pentru modelele de
aeronave, deltaplane, hamuri pentru plăcile de
windsurf cu velă, arbalete (articole sportive),
crose de hochei, jocuri cu potcoave, fluiere
pentru vânătoare, patine de gheaţă, patine cu
rotile în linie, puzzle-uri, manşe de comandă
pentru jocurile video, caleidoscoape, mosoare
pentru zmeie, zmeie, protecţii pentru genunchi
(articole sportive), mincioguri pentru pescarii
cu undiţa, mah-jong, bile de sticlă pentru
jocuri, măşti (obiecte de divertisment), catarge
plăcile de windsurf cu velă, păpuşi matrioska,
suspensoare de sport pentru bărbaţi (articole
sportive), ace de pompe pentru umflarea mingilor
de joacă, plase pentru sporturi, jucării cu caracter
de noutate pentru petreceri, jucării cu caracter
de noutate pentru a face glume, ornamente
pentru pomii de crăciun, cu excepţia instalaţiilor,
lumânărilor şi produselor de cofetărie, pachinko,
plăci de padelă, pistoale cu bile umplute cu
vopsea (pistoale de paintball) (articole sportive),
bile umplute cu vopsea (muniţie pentru pistoalele
de paintball) (articole sportive), pălării din hârtie
pentru petreceri, parapante, jocuri de societate,
tuburi de confeti pentru petreceri (articole cu
caractere de noutate pentru petreceri), capse

cu percuţie (jucării), aparate pentru exerciţii
fizice, piñatas, baloane pentru petreceri, mingi/
bile de joacă, cărţi de joc, jucării de pluş,
jucării de pluş cu păturică ataşată, prăjini pentru
sărituri cu prăjina, jocuri portabile cu ecrane
cu cristale lichide, jocuri portabile şi jucării cu
funcţii de telecomunicaţii integrate, căptuşeli
de protecţie (părţi din costumele de sport),
folii de protecţie adaptate pentru ecrane pentru
jocurile portabile, pompe special adaptate pentru
utilizare cu mingile/bilele de joacă, saci de box,
păpuşi marionete, quoits, rachete/bâte pentru
jocuri, zornăitoare (obiecte de divertisment),
mosoare pentru pescuit, vehicule de jucărie cu
telecomandă, panglici pentru gimnastică ritmică,
jocuri cu inele, căluţi balansoar, undiţe de
pescuit, patine cu rotile, rulouri pentru bicicletele
staţionare de antrenament, colofoniu utilizat
de atleţi, roţi de ruletă, plăci cu velă pentru
windsurf, machete de vehicule la scară, seturi
de machete la scară (jucării), momeli cu miros
pentru vânătoare sau pescuit, scutere (jucării),
lozuri răzuibile pentru jocurile de tip loterie, piei
de focă (învelitori pentru schiuri), apărători de
tibie (articole sportive), fluturaşi (de badminton),
skateboard-uri, legături pentru schiuri, schiuri,
popice, popice (jocuri), praştii (articole sportive),
tobogane (obiecte de divertisment), praştii
(articole sportive), automate (maşini de jocuri),
globuri de zăpadă, snowboard-uri, rachete de
zapadă, bule de săpun (jucării), protecţii pentru
tălpile clăparilor pentru mersul pe jos, titirezi
(jucării), trambuline (articole sportive), blocuri
de start pentru sporturi, biciclete staţionare
de antrenament, corzi pentru rachete, jucării
umplute, schiuri nautice, legături pentru placa de
surf, plăci de surf, piscine (articole de joacă),
plăci de înot, centuri de înot, veste de înot,
saltele gonflabile pentru piscine, leagăne, mese
de tenis de masă, ţinte pentru tragere, ursuleţi
de pluş, plase de tenis, tunuri pentru mingile
de tenis, măşti de teatru, pistoale de jucărie,
pistoale cu aer de jucărie, jucării carusel pentru
pătuţuri, maşini de jucărie, machete de jucărie,
case de jucărie pentru copii, cochilii de protecție
pentru sport, etichete pentru genţi de golf, sănii
pentru scheleton, figurine de jucărie, roboţi de
jucărie, jucării care imită articolele cosmetice,
jucării din plastilină inteligentă, jucării din aluat de
modelare, jucării pentru animalele de companie,
jucării, trambuline, triciclete pentru copii (jucării),
bastoane de învârtit, maşini pentru jocuri video,
aripioare de înot, schiuri de apă, curele pentru
ridicarea greutăţilor (articole sportive), genți
special concepute pentru plăci de surf, jucărie
senzorială antistres.
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29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi gătite, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt şi alte
produse lactate, uleiuri şi grăsimi alimentare,
pastă de ardei conservată, albumină pentru uz
culinar, lapte de albumină/proteine din lapte,
alginaţi pentru uz culinar, lapte de migdale pentru
uz culinar, lapte de migdale, băuturi pe bază de
lapte de migdale, migdale, măcinate, aloe vera
preparată pentru consum uman, anşoa, nu viu,
măduvă de animale alimentară, piure de mere,
aranjamente din fructe procesate, anghinare,
conservată, pastă de pătlăgele vinete/ pastă
de vinete, bacon (slănină), fasole, conservată,
fructe de pădure, conservate, cuiburi de păsări
comestibile, caltaboş cu sânge/cârnaţi cu sânge,
ulei de oase, comestibil, preparate pentru
fabricarea bulionului, fiertură/bulion, concentrate
de fiertură/ concentrate de bulion, bulgogi, unt,
cremă de unt, nuci glasate, caviar, mezeluri,
brânză, scoici, nu vii, unt de cacao alimentar, unt
de nucă de cocos, nucă de cocos, deshidratată,
grăsime din nucă de cocos, ulei de nucă de
cocos alimentar, lapte de nucă de cocos, lapte
de nucă de cocos pentru uz culinar, băuturi pe
bază de lapte de nucă de cocos, computuri,
lapte condensat, crenvurşti prăjiţi în aluat pe
băţ (corn dogs), chiftele din brânză de vaci,
compot de merişoare, raci, nu vii, smântână
(produse lactate), crochete, crustacee, nu vii,
fructe cristalizate/ fructe glazurate, lapte bătut,
curmale, ouă, larve de furnici comestibile,
pregătite, ulei de măsline extravirgin alimentar,
falafel, amestecuri cu conţinut de grăsimi
pentru feliile de pâine, grăsimi comestibile,
substanţe grase pentru fabricarea grăsimilor
comestibile, fileuri de peşte, peşte, nu viu, peşte,
conservat, peşte, la conservă, hrană pentru
peşti pentru consum uman, spumă de peşte,
icre de peşte, preparate, produse alimentare
pe bază de peşte, nuci condimentate, carne
uscată prin îngheţare/ carne liofilizată, legume
uscate prin îngheţare/ legume liofilizate, fructe,
conservate, fructe, înăbuşite, jeleuri de fructe,
pulpă de fructe, salate de fructe, coajă de
fructe, chipsuri din fructe, fructe conservate
în alcool, gustări pe bază de fructe, fructe
congelate, fructe, la conservă, vânat, nu viu,
usturoi conservat, gelatină, castraveciori, gem
de ghimbir, guacamole, şuncă, alune, preparate,
heringi, nu vii, crevurşti pentru hotdog, humus,
insecte comestibile, nu vii, gelatină alimentară,
gemuri, jeleuri alimentare, chefir, kimchi, klipfish
(cod sărat şi uscat), lapte de iapă fermentat/
cumâs, untură, alge de mare, conservate,
lecitină pentru uz culinar, suc de lămâie pentru

uz culinar, linte, conservată, ulei alimentar din
seminţe de in, pate de ficat/ pastă de ficat, ficat,
homari, nu vii, chipsuri de cartofi cu conţinut
scăzut de grăsimi, ulei de porumb alimentar,
margarină, marmeladă, carne, piftie din carne,
extracte din carne, carne, conservată, carne, la
conservă, lapte, băuturi din lapte, cu conţinut
predominant de lapte, produse din lapte, băutură
din lapte şi fructe (milkshake), fermenţi din lapte
pentru uz culinar, substituenţi de lapte, ciuperci,
conservate, midii, nu vii, lichior de ouă non-
alcoolic, paste de întins pe pâine pe bază de
nuci, nuci, preparate, lapte de ovăz, uleiuri
alimentare, ulei de măsline alimentar, măsline,
conservate, inele de ceapă, ceapă, conservată,
stridii, nu vii, ulei din sâmburi de palmier
alimentar, ulei de palmier alimentar, unt de
arahide, lapte de arahide pentru uz culinar, lapte
de arahide, băuturi pe bază de lapte de arahide,
arahide, preparate, mazăre, conservată, pectină
pentru uz culinar, murături, polen preparat
ca produs alimentar, porc, chipsuri de cartofi,
chiftele din cartofi, fulgi de cartofi, găluşte pe
bază de cartofi, păsări de curte, nu vii, pudră
de ouă, lapte praf, creveţi, nu vii, pastă de
fructe presate, lapte acru, stafide, ulei de rapiţă
alimentar, cheag, lapte de orez, lapte de orez
pentru uz culinar, lapte fermentat gătit, somon,
nu viu, cărnuri sărate, peşte sărat, sardine,
nu vii, varză murată, învelişuri pentru cârnaţi,
naturale sau artificiale, cârnaţi, cârnaţi în aluat,
castraveţi de mare, nu vii, extracte din alge
de mare alimentare, seminţe, preparate, ulei
de susan alimentar, moluşte, nu vii, creveţi,
nu vii, viermi de mătase în stadiu de crisalidă
pentru consum uman, smetana, ouă de melci
pentru consum, preparate pentru supă, supe,
boabe de soia, conservate, alimentare, lapte
de soia, ulei alimentar din boabe de soia,
pateuri/turtiţe din soia, languste, nu vii, seu
alimentar, ulei alimentar de floarea soarelui,
seminţe de floarea soarelui, preparate, porumb
dulce, procesat, tahini, tofu, pateuri/ turtiţe din
tofu, piure de tomate, suc de tomate pentru gătit,
pastă de tomate, burtă, trufe, conservate, ton,
nu viu, preparate pentru supa vegetală, sucuri
vegetale pentru gătit, salate vegetale, spume
vegetale, pastă vegetală de dovlecel, cremă pe
bază de legume, legume, conservate, legume,
gătite, legume, uscate, legume, la conservă,
zer, frişcă, albuş de ou, yakitori, iaurt, gălbenuş
de ou, piele de tofu, tempeh, satay, legume,
procesate, fructe, procesate, ratatouille, duck
confits, andouillettes, budincă albă, choucroute
garnie, hash browns, omletă, rulouri de varză
umplute cu carne, concentrat pe bază de legume
pentru gătit, concentrat pe bază de fructe pentru
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gătit, creme tartinabile pe bază de legume, agar-
agar pentru scop culinar, moluşte, nu vii, brânză
quark, brânză cottage, băuturi pe bază de acid
lactic, flori comestibile, uscate, ghimbir glasat,
ghimbir, conservat, ghimbir murat.
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină
şi preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi produse de cofetărie, ciocolată,
îngheţată, sorbeturi şi alte produse similare sub
formă de îngheţată, comestibile, zahăr, miere,
melasă, drojdie, praf de copt, sare, condimente,
mirodenii, ierburi conservate, oţet, sosuri şi
alte condimente, gheaţă (apă îngheţată), sirop
de agave (îndulcitor natural), ienibahar, pastă
de migdale, produse de cofetărie cu migdale,
anason, sos de mere (condiment), preparate
aromatice alimentare, cafea artificială, praf
de copt, sodă alimentară(bicarbonat de sodiu
pentru gătit)/bicarbonat de sodiu pentru gătit
(sodă alimentară), baozi, făină de orz, mix
pentru clătite sărate, făină de fasole, oţet din
bere, bibimbap (orez amestecat cu legume
şi carne de vită), agenţi de legare pentru
îngheţată, biscuiţi/ fursecuri, pâine, chifle
de pâine, pâine firimituri (pesmet), hrişcă,
procesată, făină de hrişcă, bulgur, chifle dulci,
burritos, pudră de tort, cocă de tort/ aluat
de tort, glazură de tort(glazurare), torturi/
prăjituri, zahar candel cristalizat, bomboane de
decor pentru torturi, capere, caramele(dulciuri)/
caramele (bomboane), sare cu ţelină, preparate
din cereale, batoane de cereale, gustări
pe bază de cereale, băuturi pe bază de
muşeţel, sandvişuri cu brânză (sandvişuri),
gumă de mestecat, gumă de mestecat pentru
împrospătarea respiraţiei, cicoare (substituent
pentru cafea), chipsuri(produse din cereale),
ciocolată, băuturi din ciocolată cu lapte, spume
de ciocolată, decoraţiuni din ciocolată pentru
torturi, paste de ciocolată cu nuci de întins
pe pâine, băuturi pe bază de ciocolată, paste
de întins pe pâine pe bază de ciocolată, nuci
învelite în ciocolată, chow-chow (condiment),
chutney (condiment), scorţişoară (mirodenie),
cuişoare (mirodenii), cacao, băuturi din cacao
cu lapte, băuturi pe bază de cacao, arome
de cafea, cafea, băuturi din cafea cu lapte,
băuturi pe bază de cafea, condimente, produse
de cofetărie pentru decorarea pomilor de
crăciun, produse de cofetărie/ produse de
cofetărie cu zahar, sare pentru gătit, fulgi
de porumb, făină de porumb/făină nerafinată
de porumb, porumb, măcinat, porumb, copt,
cuşcuş, biscuiţi săraţi şi uscaţi (crackers), sos
de merişoare(condiment), cremă de tartru de
uz culinar, crutoane, orz măcinat, ovăz măcinat,

curry(mirodenie), cremă din ouă şi lapte, spume
pentru desert(produse de cofetărie), aluat, sosuri
pentru salată, dulce de leche (dulceaţă de lapte),
esenţe pentru produsele alimentare, cu excepţia
esenţelor eterice şi a uleiurilor esenţiale, fermenţi
pentru paste, arome, altele decât uleiurile
esenţiale, pentru torturi/prăjituri, arome, altele
decât uleiurile esenţiale, pentru băuturi, colţunaşi
pe bază de făină, flori sau frunze folosite
ca substituenţi pentru ceai, fondante (produse
de cofetărie), arome alimentare, altele decât
uleiurile esenţiale, feluri de mâncare uscate prin
îngheţare, având ca principal ingredient orezul/
feluri de mâncare liofilizate, având ca principal
ingredient orezul, feluri de mâncare uscate
prin îngheţare, având ca principal ingredient
pastele/feluri de mâncare liofilizate, având ca
principal ingredient pastele, jeleuri de fructe
(produse de cofetărie), coulis de fructe (sosuri),
ierburi de grădină, conservate (asezonare),
orez preparat învelit în alge marine, ghimbir
pudră, turtă dulce, glucoză pentru uz culinar,
gluten preparat ca produs alimentar, aditivi
pe bază de gluten pentru uz culinar, golden
syrup (sirop auriu), şroturi pentru consum uman,
halva, glazură pentru şuncă, batoane de cereale
bogate în proteine, hominy(boabe de porumb
uscate şi tratate), făină din boabe de porumb
uscate şi tratate (hominy), miere, sandvişuri
de hotdog, orz decorticat, ovăz decorticat,
îngheţată, gheaţă, naturala sau artificială, gheaţă
pentru băuturile răcoritoare, cuburi de gheaţă,
ceai cu gheaţă, gheaţă comestibilă, infuzii, nu
cele medicinale, orez instant, jiaozi, ketchup
(sos), clătite kimchi, ferment, seminţe de
inpentru uz culinar (asezonare), lemn dulce
(produse de cofetărie), lipii pe bază de
cartofi, dropsuri(produse de cofetărie)/pastile
(produse de cofetărie), macaroane, macarons,
biscuiţi cu malţ, extract de malţ alimentar,
malţ pentru consum uman, maltoză, marinate,
marţipan, maioneză, făină nerafinată/făină,
plăcinte cu carne, agenţi de frăgezire a cărnii,
pentru uz casnic, sosuri pentru carne, usturoi
mărunţit(condiment), mentă pentru produse
de cofetărie, mentă pentru împrospătarea
respiraţiei, glazură oglindă, melasă alimentară,
musli, făină de muştar, muştar, îndulcitori
naturali, mâncăruri preparate pe bază de tăiţei,
noodles, făini de nuci, nucşoară, făină de ovăz,
alimente pe bază de ovăz, terci de ovăz, clătite
sărate, onigiri, zahăr de palmier, clătite, hârtie
comestibilă, paste, sos pentru paste, produse
de cofetărie din fructe, produse de patiserie,
aluat de patiserie, pâtés en croûte (plăcinte),
produse de cofetărie cu arahide, pelmeni,
piper, bomboane mentolate, boia (asezonare),
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pesto, biscuiţi petit-beurre, petits fours, piccalilli,
plăcinte, pizza, floricele de porumb, făină
de cartofi, pudre pentru fabricarea îngheţatei,
praline, propolis/clei de albine, budinci, quiche
(tartă), quinoa, procesată, ramen, ravioli, relish
(condiment), orez, prăjituri de orez, budincă
de orez, pastă de orez pentru uz culinar,
hârtie de orez comestibilă, gustări pe bază
de orez, lăptişor de matcă, pesmeţi, şofran
(asezonare), sago, sare pentru conservarea
alimentelor, sandvişuri, sosuri (condimente),
agenţi de legare pentru cârnaţi, apă de mare
pentru gătit, produse de asezonare, algă marină
(condiment), seminţe procesate folosite pentru
asezonare, griş, biscuiţi din orez, seminţe de
susan(produse de asezonare), fulgi de gheaţă
cu fasole roşie îndulcită, sorbeturi (îngheţate)/
şerbeturi (îngheţate), tăiţei soba, pâine fără
gluten, tamarind (condiment), laksa, profiterol,
cornuri, pateuri cu ciocolată, ceai din alge
kelp, cremă de zahăr ars, amestecuri de aluat
nefermentat, napolitane din hârtie comestibilă,
macarons din nucă de cocos, capsule de
cafea, umplute, apă de flori de portocal pentru
scopuri culinare, înghețate pe băț, nuga, harissa
(condiment), pastă de ghimbir (mirodenii), făină
de soia, sos de soia, miso, spaghete, mirodenii,
pacheţele de primăvară, seminţe de anason
stelat, amidon alimentar, băţ de lemn dulce
(produse de cofetărie), preparate pentru întărirea
frişcăi, zahăr, sushi, dulciuri, tabbouleh (salată
libaneză), tacos, tapioca, făină de tapioca, tarte,
ceai, băuturi pe bază de ceai, agenţi de îngroşare
pentru gătirea alimentelor, sos de roşii, tortillas,
turmeric, tăiţei udon, pâine nedospită, cafea
neprăjită, arome de vanilie pentru uz culinar,
vanilină (substituent pentru vanilie), preparate
vegetale folosite ca substituenţi pentru cafea,
vermicelli, oţet, vafe belgiene, făină de grâu,
germeni de grâu pentru consum uman, drojdie,
iaurt îngheţat (produse de cofetărie îngheţate),
băuturi pe bază de ceai cu lapte.
37. Servicii de construcţii, servicii de instalaţii
şi reparaţii, extracţii miniere, forare pentru
petrol şi gaze, întreţinerea şi repararea
avioanelor, tratament anticoroziv pentru
vehicule, servicii de realizare a zăpezii artificiale,
asfaltare, curăţarea şi repararea cazanelor,
zidire, supravegherea construcţiei de clădiri,
etanşarea clădirilor/impermeabilizare (clădire),
izolarea clădirilor, construirea de magazine
şi gherete pentru târguri, închirierea de
buldozere, instalarea şi repararea alarmelor
antifurt, întreţinerea şi repararea arzătoarelor,
servicii de tâmplărie, curăţarea coşurilor de
fum, curăţarea clădirilor (interior), curăţarea
articolelor de îmbrăcăminte, închirierea

maşinilor de curăţare, curăţarea clădirilor
(suprafaţa exterioară), repararea ceasurilor
şi a ceasornicelor, repararea articolelor de
îmbrăcăminte, închirierea echipamentelor de
construcţii, construcţie, furnizarea de informaţii
privind construcţia, consultanţă în construcţii,
închirierea macaralelor (echipamente de
construcţii), demolarea clădirilor, curăţarea
scutecelor, închirierea maşinilor de uscat vesela,
instalare de utilităţi pe şantiere de construcţii,
servicii de electricieni, instalare şi reparare de
echipamente de protecţie împotriva inundaţiilor,
servicii de deszăpezire, servicii de reîncărcare
de cartuşe de cerneală, încărcarea maşinilor
electrice, servicii de menaj (servicii de curăţenie),
servicii de încărcare a bateriilor telefoanelor
mobile, închirierea maşinilor de spălat vesela,
dezinfectare, închirierea pompelor de drenaj,
forarea de puţuri, forajul sondelor de petrol
sau de gaze, curăţarea uscată, instalarea şi
repararea aparatelor electrice, instalarea şi
repararea elevatoarelor/instalarea şi repararea
ascensoarelor, închirierea excavatoarelor,
construcţia de fabrici, instalarea şi repararea
proiectoarelor de film, instalarea şi repararea
alarmelor de incendiu, instalarea şi repararea
echipamentelor de refrigerare, întreţinerea
blănurilor, curăţare şi reparare, instalarea
şi repararea cuptoarelor, întreţinerea mobilei,
restaurarea mobilei, construcţia de porturi,
instalarea şi repararea echipamentelor de
încălzire, servicii de fracturare hidraulică/
servicii de fracţionare, instalarea şi repararea
aparatelor de aer condiţionat, instalarea,
întreţinerea şi repararea componentelor
hardware ale calculatorului, instalarea uşilor şi
ferestrelor, suprimarea interferenţelor în ceea
ce priveşte aparatele electrice, instalarea şi
repararea dispozitivelor de irigare, instalarea
echipamentelor de bucătărie, ascuţirea cuţitelor,
spălarea rufelor, închirierea maşinilor de
spălat rufele, montarea cablurilor, întreţinerea
articolelor din piele, curăţare şi reparare,
călcarea lenjeriei, instalarea, întreţinerea
şi reparaţia maşinilor, zidărie, extragerea
minereului, întreţinerea şi repararea vehiculelor
cu motor, instalarea, întreţinerea şi reparaţia
echipamentelor şi maşinilor de birou, vopsirea
sau repararea semnelor/indicatoarelor, vopsire,
interioară şi exterioară, aplicarea tapetului/
tapetare, repararea umbrelelor de soare, servicii
de control al dăunătorilor, alţii decât cei
din agricultură, acvacultura, horticultura şi
silvicultură, repararea aparatelor de fotografiat,
construcţia de diguri portuare, întreţinerea şi
construcţia conductelor, tencuire, lucrări de
instalaţie de apă şi canal, presarea articolelor
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de îmbrăcăminte, şlefuire cu piatră ponce,
repararea pompelor, servicii de exploatare în
carieră, recositorire, reconstruirea motoarelor
uzate sau parţial distruse, reconstruirea
maşinilor uzate sau parţial distruse, reumplerea
cartuşelor de toner, renovarea articolelor de
îmbrăcăminte, furnizarea nformaţiilor legate de
reparaţii, repararea încuietorilor de siguranţă,
repararea liniilor electrice, restaurarea lucrărilor
de artă, restaurarea instrumentelor muzicale,
reşaparea anvelopelor, nituire, pavarea
drumurilor, închirierea maşinilor de măturat
străzile, servicii pentru acoperişuri, protecţie
anticorozivă, întreţinerea şi repararea seifurilor,
sablare, construcţia de eşafodaje, construcţia
de nave, repararea pantofilor, sterilizarea
instrumentelor medicale, curăţarea străzilor,
întreţinerea şi repararea camerelor de tezaur,
întreţinerea piscinelor, întreţinerea şi repararea
telefoanelor, acordarea instrumentelor muzicale,
echilibrarea anvelopelor, repararea umbrelelor,
construcţii subacvatice, reparaţii subacvatice,
tapiţare, reparaţii de tapiţerie, lăcuire,
gresarea vehiculelor/ lubrifierea vehiculelor,
spălarea vehiculelor, lustruirea vehiculelor,
staţii de distribuţie a carburanţilor pentru
vehicule (realimentare şi întreţinere), întreţinerea
vehiculelor, curăţarea vehiculelor, servicii de
reparaţii în cazul unei defecţiuni a vehiculului,
încărcarea bateriilor la vehicule, servicii de
exterminare a dăunătorilor, alţii decât cei
din agricultură, acvacultura, horticultura şi
silvicultură, vulcanizarea anvelopelor (reparaţii),
construcţia şi repararea depozitelor, spălarea
lenjeriei, spălare, curăţarea geamurilor.
38. Servicii de telecomunicaţii, închirierea
timpului de acces la reţelele globale de
calculatoare, furnizarea accesului la bazele de
date, difuzarea prin intermediul televiziunii prin
cablu, comunicaţii prin telegrame, comunicaţii
prin telefon, comunicaţii prin telefoanele
celulare, comunicaţii prin terminalele de
calculator, comunicaţii prin reţelele de fibră
optică, transmiterea cu ajutorul calculatorului a
mesajelor şi imaginilor, servicii de baze de date
electronice publice (servicii de telecomunicaţii),
transmiterea de faxuri, transmisie de podcasturi,
inchirierea de telefoane inteligente, închirierea
aparatelor fax, furnizarea de informaţii in
domeniul telecomunicaţiilor, furnizarea de
camere de chat pe internet, trimiterea de
mesaje, închirierea aparatelor de trimitere a
mesajelor, închirierea de modemuri, servicii
de agenţie de presă, furnizarea de forumuri
online, servicii de pager (radio, telefon sau
alte mijloace electronice de comunicare),
difuzarea prin intermediul radioului, comunicaţii

radio, transmiterea prin satelit, flux continuu
(streaming) de date, închirierea echipamentului
de telecomunicaţii, furnizarea canalelor de
telecomunicaţii pentru serviciile de teleshopping,
asigurarea conexiunilor de telecomunicaţii la
o reţea globală de computere, servicii de
rutare şi joncţiune pentru telecomunicaţii,
servicii de teleconferinţă, servicii telegrafice,
servicii de telefonie, închirierea telefoanelor,
difuzarea prin intermediul televizorului, servicii
de telex, transmiterea telegramelor, transmiterea
e-mailurilor, transmiterea felicitărilor online,
transmiterea fişierelor digitale, furnizarea
accesului utilizatorilor la reţelele globale de
calculatoare, transmisia video la cerere, servicii
de videoconferinţă, servicii de poştă vocală,
transmisia fără fir (wireless).

───────
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compoziţii pentru stingerea şi prevenirea
incendiilor, preparate pentru călirea şi lipirea
metalelor, substanţe pentru tăbăcirea pieilor
şi a blănurilor de animale, adezivi pentru
utilizare în industrie, chituri şi alte materiale
de umplere, compost, bălegar, îngrăşăminte,
preparate biologice pentru utilizare în industrie
şi ştiinţe, acetat de celuloză, neprelucrat,
acetaţi (chimicale), anhidridă acetică, acetonă,
acetilenă, tetraclorură de acetilenă, compoziţii
chimice rezistente la acid, acizi, apă acidulată
pentru încărcarea bateriilor/apă acidulată pentru
încărcarea acumulatoarelor, răşini acrilice,
neprelucrate, actiniu, cărbune activ/cărbune
activat, aditivi, produse chimice pentru fluide
de foraj/aditivi chimici pentru fluide de foraj,
aditivi, produse chimice pentru carburanţi/
aditivi chimici pentru carburanţi, aditivi, produse
chimice pentru insecticide/aditivi chimici pentru
insecticide, aditivi, produse chimice pentru
fungicide/aditivi chimici pentru fungicide, adezivi
preparate pentru bandaje chirurgicale, adezivi
pentru scopuri industriale, adezivi pentru
postere publicitare, adezivi pentru afişe/adezivi
pentru tapet, adezivi pentru plăci ceramice,
adjuvanţi, alţii decât pentru scopuri medicale sau
veterinare, agar-agar pentru scopuri industriale,
aglutinanţi pentru beton, produse chimice
pentru agricultură, cu excepţia fungicidelor,
erbicidelor, insecticidelor şi paraziticidelor, hârtie
cu albumină, albumină (brută, animală sau
vegetală), alcool, aldehide, alginaţi pentru
scopuri industriale, alginaţi pentru industria
alimentară, alcalii, ioduri alcaline pentru scopuri
industriale, metale alcaline, metale alcalino-
pământoase, alcaloizi, alaun, alumină, alaun
de aluminiu, hidraţi de aluminiu, silicaţi de
aluminiu, clorură de aluminiu, iodură de aluminiu,
acetat de aluminiu, americiu, amoniac, alaun
de amoniu, amoniac (alcalii volatile) pentru
scopuri industriale/alcalii volatile (amoniac)
pentru scopuri industriale, săruri amoniacale,
aldehidă de amoniu, săruri de amoniu, nitrat de
amoniu, acetat de amil, alcool amilic, anihidride,
amoniac anhidru, cărbune animal, albumină
animală (materie primă), preparate pe bază de
cărbune animal, cărbune animal, bălegar de
origine animală, preparate pentru maleabilizarea
metalului, acid antranilic, preparate anti-fierbere
pentru agenţii de răcire pentru motoare,
soluţii anti-spumare pentru baterii/soluţii anti-
spumare pentru acumulatori, agenţi anti-crustă,
substanţe antidetonante pentru motoarele cu
ardere internă, preparate anti-germinare pentru
legume, substanţe chimice anti-mătuire pentru
geamuri, antigel, antimoniu, oxid de antimoniu,
sulfură de antimoniu, antioxidanţi pentru utilizare

în fabricare, antioxidanţi pentru utilizare în
fabricarea produselor cosmetice, antioxidanţi
pentru utilizare în fabricarea produselor
farmaceutice, antioxidanţi pentru utilizare în
fabricarea suplimentelor alimentare, produse de
antistatizare, altele decât cele pentru scopuri
casnice, argon, arsenic, acid arsenios, îndulcitori
artificiali (preparate chimice), astatiniu, lichide
auxiliare folosite cu substanţe abrazive,
preparate bacteriere, altele decât cele de uz
medical sau veterinar, preparate bacteriologice
pentru acetificare, preparate bacteriologice,
altele decât cele de uz medical sau veterin,
bariu, compuşi de bariu, sulfat de bariu,
oxid de bariu, hârtie baritată, baritină, baze
(preparate chimice), galat bazic de bismut,
mordant pentru prepararea pieilor/ preparare,
cu excepţia uleiurilor, pentru piei, bauxită,
produse de conservare a berii, produse de
decantare şi conservare a berii, bentonită,
derivaţi din benzen, benzen, acizi pe bază
de benzen, acid benzoic, sulfamidă benzoică,
benzen, berkeliu, bicarbonat de sodiu pentru
scopuri farmaceutice, biclorură de etan, bicromat
de potasiu, bicromat de sodiu, catalizatori
biochimici, preparate biologice, altele decât
pentru scopuri medicale sau veterinare, culturi
de ţesuturi biologice, altele decât pentru scopuri
medicale sau veterinare, clei pentru prins păsări,
bismut, subnitrat de bismut pentru scopuri
chimice, cărbune animal (de sânge, vitriol
albastru/sulfat de cupru (vitriol albastru), hârtie
pentru schiţe, pânză pentru schiţe, cărbune
animal (negru de oase), borax, acid boric pentru
scopuri industriale, lichid de frână, preparate
de lipire, fondante de lipire, conservanţi
pentru zidărie, cu excepţia vopselurilor şi
uleiurilor, brom pentru scopuri chimice, produse
secundare rezultate din procesarea cerealelor
pentru scopuri industriale, cesiu, sodă calcinată,
cianamidă de calciu (îngrăşământ), carbid de
calciu, săruri de calciu, californiu, calomel
(clorură mercuroasă), camfor, pentru scopuri
industriale, carbid, carboliniu pentru protecţia
plantelor, carbon, sulfură de carbon, carbon
pentru filtre, tetraclorură de carbon, negru de
fum pentru scopuri industriale, carbonaţi, acid
carbonic, hidraţi de carbon, cazeină pentru
scopuri industriale, cazeină pentru industria
alimentar, casiopeiu (luteţiu)/luteţiu (casiopeiu),
catalizatori, catechu, alcalii caustice, sodă
caustică pentru scopuri industriale, caustice
pentru scopuri industriale, celuloză, esteri de
celuloză pentru scopuri industriale, derivaţi de
celuloză (chimici), eteri de celuloză pentru
scopuri industriale, ciment (metalurgie), adeziv
tip ciment pentru încălţăminte, ciment pentru
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repararea obiectelor sparte, conservanţi pentru
ciment, cu excepţia vopselurilor şi uleiurilor,
catalizatori, produse chimice pe bază de ciment
rezistente la apă, cu excepţia vopselurilor,
glazură pentru ceramică, materiale ceramice
sub formă de particule, pentru utilizare ca
mijloace de filtrare, compuşi ceramici pentru
aglutinare (granule şi pulberi), ceriu, preparate
chimice de condensare, substanţe chimice
pentru conservarea alimentelor, preparate
chimice pentru facilitarea alierii metalelor,
preparate chimice pentru scopuri ştiinţifice,
altele decât pentru uz medical sau veterinar,
reactivi chimici, alţii decât pentru scopuri
medicale sau veterinare, substanţe chimice
pentru analize în laborator, altele decât pentru
scopuri medicale sau veterinare/preparate
chimice pentru analize în laborator, altele
decât pentru scopuri medicale sau veterinare,
preparate chimice de uz fotografic, preparate
chimice pentru afumarea cărnii, preparate
chimice pentru protecţia împotriva mucegaiul,
preparate chimice pentru prevenirea mălurii/
preparate chimice pentru prevenirea tăciunelui,
intensificatori chimici pentru hârtie, intensificatori
chimici pentru cauciuc, aditivi chimici pentru
uleiuri, învelişuri chimice pentru lentile oftalmice,
produse chimice, cu excepţia pigmenţilor, pentru
fabricarea emailului, produse chimice pentru
uz în silvicultură, cu excepţia fungicidelor,
erbicidelor, insecticidelor şi paraziticidelor,
produse chimice pentru fabricarea vopselelor,
produse chimice pentru fabricarea pigmenţilor,
substanţe chimice pentru curăţarea coşurilor,
cloraţi, cloruri, clor, acid colic, cromaţi, alaun
de crom, săruri de crom, acid cromic, săruri
de crom, oxid de crom, film cinematografic,
sensibilizat dar neexpus/filme cinematografice,
sensibilizate dar neexpuse, acid citric pentru
scopuri industriale, preparate de clarificare/
preparate de purificare, preparate pentru
economisirea cărbunelui, oxid de cobalt pentru
scopuri industriale, colagen pentru scopuri
industriale, colodiu, produse chimice pentru
colorare- strălucire pentru scopuri industriale,
preparate combustibile (aditivi chimici la
combustibilul de motor), compost, produse
pentru conservarea betonului, cu excepţia
vopselurilor şiuleiurilor, produse chimice de
aerisire a betonului, produse chimice pentru
prevenirea condensului, agenţi de răcire pentru
vehicule cu motor, preparate corozive, cremă
de tartru pentru scopuri chimice, cremă de
tartru pentru industria alimentară, pastă de tartru
pentru scopuri industriale, creozot pentru pentru
scopuri chimice, aldehidă crotonică, preparate
criogenice, culturi de microorganisme, altele

decât cele pentru uz medical sau veterinar,
curiu, preparate pentru finisarea produselor din
piele, preparate pentru finisarea pielilor, cianuri
(prusiaţi)/prusiaţi, soluţii pentru cianotipie,
cimen, produse chimice pentru izolarea
împotriva umezelii, cu excepţia vopselurilor,
pentru zidărie, decoloranţi pentru scopuri
industriale/preparate de albire (decoloranţi)
pentru scopuri industriale, exfolianţi, preparate
de degresare pentru utilizare în procesele
de fabricaţie/preparate pentru îndepărtarea
grăsimii pentru utilizare în procesele de
fabricaţie, preparate de deshidratare pentru
scopuri industriale, produse pentru îndepărtarea
calcarului, altele decât cele pentru scopuri
casnice, aditivi detergenţi pentru benzină/aditivi
detergenţi pentru carburant, detergenţi pentru
utilizare în procesele de fabricaţie, dextrină
(măsură), preparate de diagnosticare, altele
decât pentru scopuri medicale sau veterinare,
diastază pentru scopuri industriale, pământ de
diatomee (diatomit), hârtie diazo, dezincrustanţi,
dispersii de materiale plastice, preparate pentru
distilarea alcoolului de lemn, apă distilată,
dolomit pentru scopuri industriale, noroi de
foraj, gheaţă carbonică (dioxid de carbon),
disprosiu, geluri de electroforeză, emolienţi
pentru scopuri industriale, emulgatori, produse
chimice pentru decolorarea emailului, produse
chimice pentru decarbonizarea motorului/
preparate chimice pentru decarbonizarea
motorului, preparate enzimatice pentru scopuri
industriale, preparate enzimatice pentru
industria alimentară, enzime pentru scopuri
industriale, enzime pentru industria alimentară,
răşini epoxidice, neprelucrate, erbiu, esteri,
etan, eteri, alcool etilic, eter etilic, europiu,
argilă expandată pentru creşterea hidroponică
a plantelor (subtrat), produse chimice pentru
albirea grăsimilor, acizi graşi, fermenţi pentru
scopuri chimice, fermiu, ferocianuri, tablă
ferotipie (fotografie), îngrăşăminte, preparate
îngrăşăminte, preparate de filtrare pentru
industria băuturilor, materiale de filtrare a
plasticelor neprocesate, materiale de filtrare
a substanţelor chimice, materiale de filtrare
asubstanţelor minerale, materiale de filtrare a
substanţelor vegetale, preparate de finisare
utilizate în producţia de oţel, agenţi de stingere a
incendiilor, preparate ignifuge, fertizatori pentru
hrana peştilor, elemente chimice fisionabile,
material fisionabil pentru energia nucleară,
băi de fixare (fotogafie), soluţii de fixare
(fotogafie), preparate lumină de magneziu,
flavonoide (compuşi fenolici) pentru scopuri
industriale, floculanţi, făină pentru scopuri
industriale, conservaţi pentru făină, făini de
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sulf pentru scopuri chimice, fluide pentru
circuitele hidraulice/ lichide pentru circuitele
hidraulice, fluor, compuşi de fluor, acid formic,
aldehidă formică pentru scopuri chimice, lianţi
utilizaţi în turnătorie, preparate de formare
utilizate în turnătorie, nisip de turnătorie,
franciu, combustibil pentru reactoarele nucleare,
preparate de economisire a combustibilului,
pământul lui fuller utilizat în industria textilă,
preparate de împâslire pentru utilizare în
industria textilă, preparate de împâslire,
gadoliniu, acid galic pentru fabricarea cernelii,
galliu, nucă galică, acid galotanic, băi de
galvanizare/băi pentru galvanizare, preparate
pentru galvanizare, gambir, preparate de
purificare a gazului/preparate pentru purificarea
gazului, gelatină pentru scopuri fotografice,
gelatină pentru scopuri industriale, gene de
seminţe pentru producţia agricolă, getter
(substanţe chimic active), produse chimice
pentru sablarea sticlei, produse chimice pentru
colorarea sticlei, chit, glucoză pentru scopuri
industriale, glucoză pentru industria alimentară,
glucozide, clei pentru scopuri industriale,
acid glutamic pentru scopuri industriale, clei
(lipici), altul decât papetărie sau de uz
casnic, gluten pentru industria alimentară,
gluten pentru scopuri industriale, preparate
cleioase pentru altoirea arborilor/preparate
cleioase pentru formarea arborilor/preparate
cu clei pentru formarea arborilor/preparate
cu clei pentru altoirea arborilor, gliceride,
glicerină pentru scopuri industriale, glicol eter,
glicol, săruri de aur, ceară de altoire pentru
arbori, mastic de altoire pentru arbori, grafen,
grafit pentru scopuri industriale, guano, gumă
tragacantă pentru scopuri industriale, gumă
arabică pentru scopuri industriale, solvenţi
gumă/preparate de degumare, gume (adezivi)
pentru scopuri industriale, gurjum balsam pentru
utilizare în fabricarea lacurilor, gips pentru
utilizare ca îngrăşământ, nanopudre pentru
scopuri industriale, dendrimer pe bază de
polimeri pentru utilizare în fabricarea capsulelor
pentru farmaceutice, preparate chimice pentru
prevenirea bolilor care afectează cerealele,
preparate de întărire a metalului, apă grea, heliu,
holmiu, hormoni pentru accelerarea coacerii
fructelor, produse chimice pentru horticultură, cu
excepţia fungicidelor, erbicidelor, insecticidelor
şi paraziticidelor, humus, humus strat superior,
hidraţi, hidrazină, hidrocloruri, acid clorhidric,
acid fluorhidric, hidrogen, peroxid de hidrogen
pentru scopuri industriale, hipoclorit de sodiu,
hiposulfiţi, produse chimice industriale, acid
iodic, iod pentru scopuri chimice, iod pentru
scopuri industriale, albumină iodată, săruri

iodate, schimbători de ioni (produse chimice),
săruri de fier, ihtiocol, altul decât pentru
papetărie, sau de uz casnic sau alimentar,
izotopi pentru scopuri industriale, kainit, caolin/
argilă china/lut china, cetone, kieselgur, kripton,
acid lactic, lactoză pentru industria alimentară,
lactoză pentru scopuri industriale, lactoză
(neprelucrată), negru de fum pentru scopuri
industriale, lantan, arseniat de plumb, arcetat
de plumb, oxid de plumb, cleiuri de piele,
produse chimice pentru prepararea pieilor,
substanţe chimice pentru impregnarea pieilor,
substanţe chimice pentru recondiţionarea pieilo,
substanţe chimice pentru impermeabilizarea
pieilor, lecitină (materie primă), lecitină pentru
industria alimentară, lecitină pentru scopuri
industriale, acetat de calciu, carbonat de calciu,
clorură de calciu, substanţe pentru întărirea
calcarului, lichide pentru eliminarea sulfaţilor
din baterii/ lichide pentru eliminarea sulfaţilor
din acumulatori, litiu (oxid de litiu), litiu, hârtie
de turnesol, argilă grasă, magnezit, carbonat
de magneziu, clorură de magneziu, lichid
magnetic pentru scopuri industriale, albumină de
malţ, manganat, dioxid de mangan, coajă de
mangrove pentru scopuri industriale, conservanţi
pentru zidărie, cu excepţia vopselurilor şi
uleiurilor, chit pentru articolele din piele,
chit pentru anvelope, agenţi de frăgezire a
cărnii, pentru scopuri industriale, oxid mercuric,
mercur, săruri de mercur, metaloizi, metan,
metil-eter, metil-benzol, metil-benzen, preparate
de microorganisme, altele decât cele de uz
medical sau veterinar, fermenţi de lapte pentru
scopuri chimice, fermenţi de lapte pentru
industria alimentară, fermenţi de lapte pentru
scopuri industriale, acizi minerali, materiale de
moderare pentru reactoare nucleare, preparate
de umectare (umezire) pentru utilizare la albire/
preparate de umectare pentru utilizare la albire,
preparate de umectare (umezire) pentru utilizare
la vopsire/preparate de umectare pentru utilizare
la vopsire, preparate de umectare (umezire)
pentru utilizare în industria textilă/ preparate
de umectare pentru utilizare în industria textilă,
mordanţi pentru metale, produse de demulare
pentru matriţe, produse de limpezire a mustului,
naftalină, neodim, neon, neptuniu, manganat,
dioxid de mangan, coajă de mangrove pentru
scopuri industriale, conservanţi pentru zidărie,
cu excepţia vopselurilor şi uleiurilor, chit pentru
articolele din piele, chit pentru anvelope, agenţi
de frăgezire a cărnii, pentru scopuri industriale,
oxid mercuric, mercur, săruri de mercur,
metaloizi, metan, metil-eter, metil-benzol, metil-
benzen, preparate de microorganisme, altele
decât cele de uz medical sau veterinar,
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fermenţi de lapte pentru scopuri chimice,
fermenţi de lapte pentru industria alimentară,
fermenţi de lapte pentru scopuri industriale,
acizi minerali, materiale de moderare pentru
reactoare nucleare, preparate de umectare
(umezire) pentru utilizare la albire/preparate de
umectare pentru utilizare la albire, preparate
de umectare (umezire) pentru utilizare la
vopsire/preparate de umectare pentru utilizare
la vopsire, preparate de umectare (umezire)
pentru utilizare în industria textilă/ preparate
de umectare pentru utilizare în industria textilă,
mordanţi pentru metale, produse de demulare
pentru matriţe, produse de limpezire a mustului,
naftalină, neodim, neon, neptuniu, hârtie nitrată,
nitraţi, acid azotic, nitrogen, îngrăşăminte
azotate, protoxid de azot, bactericide oenologice
(preparate chimice folosite la fabricarea vinului),
dispersanţi pentru ulei, ulei de chiment (chit),
produse chimice pentru albirea uleiurilor,
produse chimice pentru purificarea uleiurilo,
produse chimice pentru separarea uleiurilor,
uleiuri pentru conservarea alimentelor, uleiuri
pentru prepararea pieilor în timpul fabricării,
uleiuri pentru tăbăcirea pieilor, uleiuri pentru
finisarea pieilor, acid oleic, olivină (mineral
silicat), agenţi de opacifiere pentru emailuri,
agenţi de opacifiere pentru sticlă, digestat
organic (îngrăşământ), oxalaţi, acid oxalic,
oxigen pentru scopuri industriale, clorură de
paladiu, pulpă de hârtie, paste de umplere pentru
repararea caroseriei auto/paste de umplere
pentru repararea caroseriei automobilului,
ghivece de turbă pentru horticultură, turbă
(îngrăşământ), pectină (fotografie), pectină
pentru industria alimentară, pectină pentru
scopuri industriale, perborat de sodiu,
percarbonaţi, percloraţi, persulfaţi, acid persulfic,
agenţi pentru dispersarea petrolului, fenol pentru
scopuri industriale, compoziţii pentru fabricarea
discurilor fonografice, fosfaţi (îngrăşăminte),
fosfatide, acid fosforic, fosfor, emulsii fotografice,
hârtie fotografică, dezvoltatori fotografici,
sensibilizatori fotografici, hârtie fotometrică,
plăci fotosensibile, acid picric, preparate
de reglare a creşterii plantelor, plastifianţi,
materiale plastice, neprelucrate, plastisoli,
plutoniu, substanţe de îndepărtare a lacului/
substanţe pentru îndepărtarea lacului, poloniu,
răşini polimerizate, neprelucrate, potasă, apă
de potasiu, dioxalat de potasiu, potasiu, făină
de cartofi pentru scopuri industriale, pămant
de flori, lichid de servodirecţie, praseodim,
preparate de stimulare a gătitului pentru
scopuri industriale, conservanţi pentru utilizare
în industria farmaceutică, conservanţi pentru
plăci, cu excepţia vopselurilor şi uleiurilor,

substanţe pentru prevenirea destrămării
ciorapilor, preparate pentru prevenirea mătuirii
lentilelor, preparate pentru prevenirea mătuirii
sticlei, promeţiu, gaze de propulsie pentru
aerosol, protactiniu, gaze de protecţie pentru
sudare, proteină (materie primă), proteine pentru
utilizare în fabricare, proteine pentru utilizare
în fabricarea suplimentelor alimentare, proteine
pentru industria alimentară, acid pirogalic,
quebracho pentru scopuri industriale, produse
chimice pentru spălarea radiatorului, elemente
radioactive pentru scopuri ştiinţifice, radiu
pentru scopuri ştiinţifice, radon, pământuri rare,
hârtie indicatoare, alta decât pentru scopuri
medicale sau veterinare, agenţi reducători
pentru uz fotografic, refrigeranţi, preparate
de recondiţionare a discurilor fonografice,
compoziţii pentru repararea tuburilor interioare
ale anvelopelor, compoziţii pentru repararea
anvelopelor, reniu, sare gemă, conservanţi
pentru cauciuc, rubidiu, zaharină, clorură de
amoniu, spirt de clorură de amoniu, acid
salicilic, sare pentru conservare, alta decât
cea alimentară, sare, brută, salpetru, săruri
din metale pământoase rare, săruri pentru
colorarea metalului, săruri pentru elemente
galvanice/săruri pentru baterii galvanic, săruri
din metale preţioase pentru scopuri industriale,
săruri pentru scopuri industriale, săruri
(preparate chimice), săruri (îngrăşăminte),
săruri din metale alcaline, samariu, sos
pentru prepararea tutunului, scandiu, apă
de mare pentru scopuri industriale, alge
marine (îngrăşăminte), acid sebacic, substanţe
pentru conservarea seminţelor, seleniu, hârtie
autorevelatoare (fotografie), pânză sensibilizată
pentru fotografie, plăci fotografice sensibilizate,
plăci sensibilizate pentru tipărirea offset, hârtie
sensibilizată, filme sensibilizate, neexpuse,
preparate de separare şi desprindere (dezlipire)/
preparate de dezlipire/preparate de separere
şi desprindere, preparate pentru separarea
grăsimilor, silicaţi, silicon, carbură de siliciu
(materie primă), siliconi, soluţii de săruri de
argint pentru argintare, nitrat (azotat) de
argint, apret pentru utilizare în industria textilă,
grund pentru finisare şi amorsare, preparate
de grunduire, zgură (îngrăşăminte), săpun
(metalic) pentru scopuri industrial, carbonat
de sodiu, sodiu, săruri de sodiu (compuşi
chimici), preparate pentru ameliorarea solului,
pământ pentru culturi, produse chimice pentru
lipire/produse chimice pentru sudare, fluxuri
pentru lipire, gaze solidificate pentru scopuri
industriale, solvenţi pentru lacuri, funingine
pentru scopuri industriale sau agricole, oxalat de
potasiu, spinel (oxid mineral), spirturi de sare,
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spirturi de oţet (acid acetic diluat), substanţe
chimice anti-pătare utilizate pe ţesături, amidon
pentru scopuri industriale, pastă de amidon
(adeziv), altul decât pentru papeterie sau
menaj, preparate chimice pentru lichefierea
amidonului (agenţi de dezlipire)/agenţi de
dezlipire (preparate chimice pentru lichefierea
amidonului, acid stearic, celule stem, altele
decât pentru scopuri medicale sau veterinare,
stronţiu, substraturi pentru cultivarea plantelor
fără sol (agricultură), sulfaţi, sulfuri, acizi
sulfonici, sulf, eter sulfuric, acid sulfuric, acid
sulfuros, sumac pentru tăbăcire, superfosfaţi
(îngrăşăminte), răşini sintetice, neprocesate/
răşini artificiale, neprocesate, materiale sintetice
pentru absorbţia uleiului, talc (silicat de
magneziu), tanant, lemn tanant, acid tanic,
tanin, substanţe de tăbăcire, făină de tapioca
pentru scopuri industriale, tartru, altul decât
pentru scopuri farmaceutice, acid tartric, extracte
de ceai pentru utilizare în fabricarea de
produse farmaceutice, extracte de ceai pentru
industria alimentară, extracte de ceai pentru
utilizare în fabricarea de produse cosmetice,
techneţiu, compoziţii pentru fabricarea de
ceramică tehnică, telur, preparate pentru călirea
metalului, agenţi tensioactivi/agenţi chimici activi
de suprafaţă, terbiu, hârtie de turnesol, reactiv
chimic, tetracloruri, produse chimice pentru
conferire de luciu materialelor textile, produse
chimice pentru impregnarea materialelor
textile, produse chimice pentru impregnarea
materialelor textile, taliu, tiocarbanilidă, toriu,
compoziţii pentru filetare, tuliu, timol pentru
scopuri industriale, titanit, dioxid de titan
pentru scopuri industriale, toluol/toluen, băi
de tonare (fotografie), săruri de tonare
(fotografie), strat superior de sol, neutralizanţi
de gaze toxice, preparate de elemente trasoare
pentru plante, lichid de transmisie, ulei de
transmisie, substanţe de umplere a cavităţii
arborilor (silvicultură), acid tungstic, azotat
de uraniu, uraniu, oxid de uraniu, preparate
chimice pentru prevenirea bolilor specifice
viţei de vie, alcool vinilic, vâscoză, vitamine
pentru utilizare în fabricarea suplimentelor
alimentare, vitamine pentru industria alimentară,
vitamine pentru utilizare în fabricarea produselor
farmaceutice, vitamine pentru utilizare în
fabricarea produselor cosmetice, acceleratori
de vulcanizare, preparate de vulcanizare,
preparate pentru îndepărtarea tapetului, apă de
sticlă (sticlă solubilă), produse chimice pentru
purificarea apei, produse pentru dedurizarea
apei, produse chimice pentru albirea cerii, cleirea
vinului, witherit, alcool de lemn, pulpă de lemn,
oţet de lemn (acid pirolignos)/acid pirolignos

(oţet de lemn), filme de radiografie, sensibilizate
dar neexpuse, xenon, xilen, xilol, yterbiu, ytriu,
zirconiu, biostimulanți pentru plante.
2. Vopsele, vernisuri şi lacuri, produse pentru
prevenirea coroziunii şi a deteriorării lemnului,
coloranţi, nuanţatori, cerneluri pentru tipărire,
marcare şi gravare, răşini naturale în stare
brută, metale sub formă de folie şi pulbere
pentru utilizare în vopsire, decorare, tipărire
şi artă, coloranţi cu alizarină, vopsele pe
bază de aluminiu, pudră de aluminiu pentru
vopsire, coloranţi cu anilină, annatto (substanţă
colorantă), preparate anti-corozive, benzi anti-
corozive, vopsele anti-vegetative, unsori anti-
corozive, uleiuri anti-corozive, preparate anti-
corozive, preparate anti-mătuire pentru metale,
vopsele pe bază de azbest, auramină, vopsele
bactericide, badigeon, preparate de legare
pentru vopsele/aglutinanţi pentru vopsele, vernis
bitum, lac de asfalt, pulbere de bronz pentru
vopsire, lacuri pentru bronz, balsam de
canada, caramel (colorant alimentar), negru
de fum (pigment), carbonil (conservare lemn),
vopsele ceramice, materiale de acoperire
pentru carton asfaltat (vopsele), materiale de
acoperire (vopsele), oxid de cobalt (colorant),
carmin de coşenilă, colofoniu, coloranţi pentru
băuturi, coloranţi pentru unt, coloranţi pentru
bere, coloranţi/substanţe colorante, coloranţi
pentru lichiorur, coloranţi pentru restaurarea
mobilierului în formă de markeri, învelişuri anti-
graffiti (vopseluri), toner pentru imprimante şi
fotocopiatoare, cartuşe de cerneală, umplute,
pentru imprimante şi fotocopiatoare, copal,
vernis de copal, creozot pentru conservarea
lemului, vopsele pe bază de apă, nuanţatori
de culoare, nuanţatori de culoare pentru lemn,
extracte pentru nuanţatorii de culoare pentru
lemn/substanţe colorante pentru lemn, emailuri
(vernisuri), emailuri pentru pictură/vopsele de
email, cerneală de gravură, vopsele ignifuge,
fixatori pentru acuarele, fixatori (vernisuri), folie
metalică pentru utilizare în vopsire, decorare,
tipărire şi artă, coloranţi alimentari, gamboge
pentru vopsire, glazuri (vopsele, lacuri),
răşini gumă, gumă-lac/şelac, indigo (colorant),
cerneală pentru articolele din piele, finisaje
pentru pardoseli din lemn, cerneală pentru
imprimante şi fotocopiatoare, vopsele anti-urină,
cartuşe de cerneală comestibilă, umplute, pentru
imprimante, cerneluri comestibile, lacuri, ngru
de fum (pigment, lapte de var, malţ caramel
(colorant alimentar), coloranţi cu malţ, cerneală
pentru marcarea animalelor, mastic (răşină
naturală), metale în formă de pulbere pentru
utilizare în vopsire, decorare, tipărire şi artă,
mordanţi, răşini naturale, brute, vopsele de ulei



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 06/2022

518

3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
îngrijirea dinţilor, parfumuri, uleiuri esenţiale,
preparate de albire şi alte substanţe de
spălare, preparate de curăţare, lustruire,
degresare şi abrazive, hârtie abrazivă, abrazivi,
adezivi pentru fixarea părului fals, adezivi
pentru fixarea genelor false, adezivi pentru
scopuri cosmetice, loţiuni după ras, odorizante,
odorizant difuzor, ulei de migdale, săpun
de migdale, ulei de migdale pentru scopuri
cosmetice, preparate aloe vera pentru scopuri
cosmetice, pietre de alaun (astringente),
ambră (parfum), amoniac (alcalii volatile)
(detergent)/alcalii volatile (amoniac) (detergent),
săpun antiperspirant, antiperspirante (articole
de toaletă), preparate antistatice pentru
scopuri casnice, aromatice (uleiuri esenţiale),
astringente pentru scopuri cosmetice, esenţă
de badiana, balsamuri, altele decât pentru
scopuri medicale, baze pentru parfumurile de
flori, săruri de baie, nu cele pentru scopuri
medicale, preparate pentru baie, nu cele pentru
scopuri medicale, coloranţi pentru barbă, măşti
de înfrumuseţare, ulei de bergamot, săruri de
albire, sodă de albire, preparate de albire
(decoloranţi) pentru scopuri cosmetic, preparate
de albire (decoloranţi) pentru scopuri casnice,
spray-uri pentru împrospătarea respiraţiei, benzi
pentru împrospătarea respiraţiei, preparate
pentru împrospătarea respiraţiei pentru igiena

personală, şerveţele pentru bebeluşi impregnate
cu preparate de curăţare, basma (nuanţator
cosmetic), plasturi cu gel pentru ochi utilizati
in scopuri cosmetice, sclipici de unghii, arome
pentru prăjituri (uleiuri esenţiale), calupuri
de săpun de toaletă/calupuri de săpun,
aer comprimat presurizat pentru curăţare
şi desprăfuire, carburi metalice (abrazive),
preparate chimice de curăţare pentru scopuri
casnice, cretă de curăţare, preparate de
curăţare, preparate pentru curăţarea protezelor
dentare, substanţe de curăţat pentru igiena
personală, nemedicinale, lapte demachiant
pentru îngrijire, bucăţi de pânză impregnate cu
detergent pentru curăţare, ceară de cizmărie,
preparate din colagen pentru scopuri cosmetice,
coloranţi pentru toaletă, produse chimice pentru
intensificarea culorii pentru scopuri casnice
(rufe spălate), preparate pentru îndepărtarea
culorii, corindon (abraziv), preparate cosmetice
pentru băi, preparate cosmetice pentru gene,
truse cosmetice, creioane cosmetice, creme
cosmetice, preparate cosmetice pentru îngrijirea
pielii, coloranţi cosmetici, preparate cosmetice
pentru slăbit, cosmetice pentru animale,
cosmetice, cosmetice pentru copii, beţişoare
din bumbac pentru scopuri cosmetice, vată
din bumbac pentru scopuri cosmetice, creme
pentru articolele din piele/ceruri pentru articolele
din piele, abţibilduri decorative pentru scopuri
cosmetice, degresanţi, alţii decât cei utilizaţi
în procese de fabricare, geluri de albire a
denţilor, paste de dinţi, produse pentru lustruirea
dinţilor, săpun deodorant, deodorante de uz
uman sau veterinar, deodorante pentru animale
de companie, preparate depilatoare/depilatoare,
ceară depilatoare, produse de decalcifiere
pentru scopuri casnice, detergenţi, alţii decât cu
utilizare în procesele de fabricare şi în scopurile
medicale, diamantină (abrazivă), preparate de
duş pentru igiena personală sau folosite ca
deodorant (articole de toaletă), şampoane
uscate, preparate de curăţare uscată, agenţi
de uscare pentru maşini de spălat vase, apă
de colonie, hârtie cu şmirghel, şmirghel pânză,
şmirghel, uleiuri esenţiale de lemn de cedru,
uleiuri esenţiale de lămâie, uleiuri esenţiale de
citron, esenţe eterice, uleiuri esenţiale/uleiuri
eterice, extracte de flori (parfumuri), produse
pentru spălarea ochilor, nu cele pentru scopuri
medicale, cosmetice pentru sprâncene, creioane
pentru sprâncene, balsam pentru ţesături, gene
false, unghii false, arome pentru băuturi (uleiuri
esenţiale), produse pentru îndepărtarea cerii
de pe pardoseală (preparate de degresare),
ceară pentru pardoseală, arome alimentare
(uleiuri esenţiale), preparate pentru fumigaţie

pentru utilizare în artă, uleiuri pentru conservarea
lemnului, oxid portocaliu de plumb/litargă, petice
de vopsea repoziţionabile, vopsele, hârtie pentru
colorarea ouălelor de paşti, pigmenţi, grunduri,
paste de tipar (cerneală), cerneală tipografică,
preparate de protecţie pentru metale, oxid roşu
de plumb/miniu, şofran (colorant), sandarac,
coloranţi pentru încălţăminte, sicativi (agenţi de
uscare) pentru vopsele, pământ de sienna, pastă
de argint, emulsii de argint (pigmenţi), pulberi de
argint, ţunder (colorant), baiţuri pentru articolele
din piele/mordanţi pentru articolele din piele,
sumac pentru vernisuri, agenţi de îngroşare
pentru vopsele, diluanţi pentru vopsele, diluanţi
pentru lacuri, dioxid de titan (pigment), cartuşe
toner, umplute, pentru imprimante şi copiatoare,
turmeric (colorant), terebentină (diluant pentru
vopsele), strat protector pentru şasiul vehiculului/
strat de acoperire pentru şasiul vehiculului,
vernisuri, vopsele acuarele pentru utilizare în
artă, alb de plumb, lapte de var, materiale
de acoperire pentru lemn (vopsele), mordanţi
pentru lemn, baiţuri pentru lemn, conservanţi
pentru lemn, lemn galben (colorant), oxid de zinc
(pigment).



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 06/2022

519

(parfumuri), apă micelară, vopsea de corp
pentru scopuri cosmetice, vopsea de corp din
latex lichid de uz cosmetic, pastă de dinţi,
dischete din bumbac impregnate cu preparate
demachiante, servețele antitransfer de culoare,
șervețele antistatice pentru uscător, ulei de
gaultheria, geraniol, ţesătură din fibră de sticlă
(ţesătură abrazivă), grăsimi pentru scopuri
cosmetice, preparate pentru şlefuit/preparate
pentru ascuţit, loţiuni de păr, nuanţatoare de păr/
coloranţi pentru păr, preparate pentru ondularea
părului/preparate de ondulare pentru păr,
fixativ pentru păr, loţiuni pentru păr, preparate
pentru îndreptarea părului, heliotropină, henna
(nuanţator cosmetic), extracte din plante pentru
scopuri cosmetice, peroxid de hidrogen pentru
scopuri cosmetice, tămâie, iononă (parfumerie),
ulei de iasomie, apă de javel/hipoclorit de
potasiu, beţişoare parfumate, preparate pentru
îndepărtarea lacului, albăstreală pentru rufe,
înălbitor de rufe/ preparate pentru albirea
rufelor, balsam de rufe, preparate de înmuiere
a rufelor/preparate pentru înmuierea rufelor,
produse pentru spălarea rufelor, apă de lavandă,
ulei de lavandă, preparate pentru albirea
articolelor din piele, cenuşă vulcanică pentru
curăţare, preparate pentru curăţarea tapetului,
sodă cristalizată, pentru curăţare, ceară pentru
pardoselile din parchet, lapte de var cretă,
lichide pentru curăţarea parbrizului, conservanţi
articole din piele (lustruire)/conservanţi pentru
articolele din piele (lustruire), preparate pentru
strălucirea frunzelor plantelor, luciu pentru
buze, etuiuri pentru ruj, rujuri, loţiuni pentru
scopuri cosmetice, preparate pentru machiaj,
preparate pentru îndepărtarea machiajului,
machiaj, pudră pentru machiaj, mascara,
geluri pentru masaj, altele decât cele pentru
scopuri medicale, lumânări de masaj pentru
scopuri cosmetice, esenţă de mentă (ulei
esenţial), mentă pentru parfumerie, ceară pentru
mustaţă, apă de gură, nu cea pentru scopuri
medicale, mosc (parfumerie), lac de unghii/
vopsea de unghii, preparate pentru îngrijirea
unghiilor, abţibilduri pentru unghii, soluţii pentru
îndepărtarea lacului de pe unghii/soluţii pentru
îndepărtarea vopselei de pe unghii, soluţii
de neutralizare pentru ondularea permanentă,
ceară antiderapantă pentru pardoseli, lichide
antiderapante pentru pardoseli, ulei de
terebentină pentru degresare, uleiuri pentru
scopuri cosmetice, uleiuri pentru curăţare, uleiuri
pentru parfumuri şi arome, uleiuri pentru toaletă,
preparate pentru îndepărtarea vopselii, paste
pentru curele de ascuţit briciul, parfumerie,
parfumuri, vaselină rectificată pentru scopuri
cosmetice, preparate fitocosmetice, lustru pentru

mobilă şi pardoseli, praf de lustruit/pastă
de lustruit bijuterii, preparate de lustruire,
ceară de lustrui, creme de lustruit, hârtie
de lustruit, pietre de lustruit, pomezi pentru
scopuri cosmetice, potpuriuri (arome), piatră
ponce, scoarţă de quillaia pentru spălat, ulei
de trandafir, preparate pentru îndepărtarea
ruginii, săculeţi pentru parfumarea lenjeriei,
safrol, şmirghel/pânză abrazivă, hârtie abrazivă/
glaspapir, lemn parfumat, apă parfumată, soluţii
de degresare, şampoane, şampoane pentru
animale de companie (preparate nemedicinale
pentru îngrijire), şampoane pentru animale
(preparate nemedicinale pentru îngrijire), pietre
pentru ras (astringenţi), săpun pentru ras,
preparate pentru ras, preparate pentru strălucire
(lustruit), cremă pentru pantofi, ceară pentru
pantofi, cremă de ghete, ceară de cizmarie,
carbid siliconic (abraziv), creme de albit pielea/
creme pentru albirea pielii, pietre pentru netezire,
preparate pentru netezire (apretare cu amidon),
săpun, săpun pentru strălucirea textilelor, săpun
pentru perspiraţia piciorului, sodă caustică,
soluţii pentru îndepartarea petelor, glazură
de amidon pentru rufe, amidon pentru rufe/
amidon pentru spălat rufele, preparate pentru
bronzare (produse cosmetice), preparate pentru
protecţia solară, ceară pentru croitorie, pudră
de talc, pentru toaletă, benzi pentru albirea
dinţilor, terpene (uleiuri esenţiale), serveţele
impregnate cu loţiuni cosmetice, serveţele
impregnate cu preparate pentru demachiere,
apă de toaletă, preparate de toaletă, piatră
tripoli pentru lustruire, terebentină pentru
degresare, preparate pentru desfundarea ţevilor
de scurgere, soluţii vaginale pentru igiena
personală sau cu rol de dezinfectant, preparate
pentru îndepărtarea vernisului, sclipici pentru
corp, benzi duble autoadezive pentru ochi.
4. Uleiuri industriale şi unsori, ceară, lubrifianţi,
compoziţii pentru absorbţia, umezirea şi
legarea prafului, combustibili şi surse de
iluminat, lumânări şi fitile pentru iluminat,
aditivi, nechimici, potriviţi combustibilului pentru
motoare, alcool (combustibil), antracit, ceară
de albine, ceară de albine pentru utilizare în
fabricarea produselor cosmetice, ceară pentru
curele, benzen, combustibil biomasă, ulei de
oase pentru scopuri industrial, lumânări conice,
carburanţi/combustibil pentru motoare, ceară
de carnauba, ulei de ricin pentru scopuri
industriale, cerezină, cărbune (combustibil),
lumânări pentru pomul de crăciun, brichete
de cărbune, cărbune, ulei din gudron de
cărbune, nafta din cărbune, praf de cărbune
(combustibil), cocs, brichete combustibile,
lichide de tăiere, motorină, compoziţii pentru
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legarea prafului pentru măturare, preparate
pentru îndepărtarea prafului, compoziţii pentru
depunerea prafului, compoziţii pentru absorbţia
prafului, energie electrică, etanol (combustibil),
aprinzătoare, lemn de foc, ulei de peşte,
necomestibil, combustibil cu o bază alcoolică,
combustibil, combustibil gazos, motorină/ulei
combustibil, gaz pentru iluminat, unsoare pentru
arme (armament), grăsime pentru încălţăminte,
unsoare pentru curele, unsoare pentru articolele
din piele, grăsimi pentru conservarea articolelor
din piele, ceară pentru iluminat, uleiuri pentru
iluminat, cărbune pentru narghilea, ceară
industrială, grăsime industrială, ulei industrial,
kerosen, fitile pentru lampă, lanolină pentru
utilizare în fabricarea produselor cosmetice,
combustibil pentru iluminat, lignit, ligroină,
lubrifianţi, ulei lubrifiant, grafit de lubrifiere,
unsoare de lubrifiere, mazut, alcool metilic,
combustibil mineral, ulei de umezire, ulei de
motor, păcură, felinare (lumânări), preparate
anti-alunecare pentru curele, gaz de sondă,
uleiuri pentru decofrare (construcţii), uleiuri
pentru conservarea zidăriei, uleiuri pentru
conservarea articolelor din piele, uleiuri pentru
vopsele, oleină, ozocherită, suluri de hârtie
pentru aprindere focului, parafină, brichete de
turbă (combustibil), turbă (combustibil), lumânări
parfumate, petrol /benzină, eter de petrol,
vaselină rectificată pentru scopuri industriale,
petrol, brut sau rafinat, gaz de generator, ulei de
rapiţă pentru scopuri industriale, gaze solidificate
(combustibil), preparate din ulei din soia pentru
tratamentul antiadeziv al ustensilelor de gătit,
stearină, ulei de floarea soarelui pentru scopuri
industriale, seu, ulei textil, tinder, amestecuri
de combustibil vaporizat, ceară (materie primă),
ceară pentru schiuri, fitile pentru lumânări, aşchii
de lemn pentru aprinderea focului, brichete de
lemn, seu de lână/lanolină, xilen.
5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice
de uz uman şi veterinar, plasturi, materiale
de pansat, materiale pentru plombarea dinţilor,
ceară dentară, dezinfectanţi, produse pentru
distrugerea dăunătorilor, fungicide, erbicide,
bumbac absorbant/vată absorbantă, suplimente
dietetice pe bază de acai pudră, acaricide,
acetaţi pentru scopuri farmaceutice, acizi
pentru scopuri farmaceutice, preparate pentru
tratarea acneei, aconitină, plasturi adezivi/
leucoplasturi, benzi adezive pentru scopuri
medicale/leucoplasturi pentru scopuri medicale,
adezivi pentru protezele dentare, adjuvanţi

pentru scopuri medicale, preparate pentru
purificarea aerului, preparate pentru odorizarea
aerului, suplimente dietetice pe bază de
albumină, alimente albuminoase pentru scopuri
medicale, preparate albuminoase pentru scopuri
medicale, alcool pentru scopuri farmaceutice,
aldehide pentru scopuri farmaceutice, algicide,
suplimente dietetice pe bază de alginat,
alginaţi pentru scopuri farmaceutice, ioduri
alcaline pentru scopuri farmaceutice, alcaloizi
pentru scopuri medicale, aliaje din metale
preţioase pentru uz stomatologic, lapte
de migdale pentru scopuri farmaceutice,
preparate din aloe vera pentru scopuri
farmaceutice, acetat de aluminiu pentru
scopuri farmaceutice, aminoacizi pentru scopuri
medicale, aminoacizi pentru scopuri veterinare,
anestezice, analgezice, scoarţă de angostura
pentru scopuri medicale, produse pentru
spălarea animalelor (insecticide), preparate anti-
urice, săpun antibacterial, loţiune antibacteriană
pentru spălarea mâinilor, antibiotice, preparate
anticriptogamice, pilule antioxidante, preparate
antiparazitare, zgărzi antiparazitare pentru
animale, bumbac antiseptic, antiseptice,
supresante ale apetitului pentru scopuri
medicale, pilule pentru suprimarea apetitului,
bumbac aseptic, ceai anti-astmatic, astringenţi
pentru scopuri medicale, scutece pentru
bebeluşi/scutece pentru bebeluşi, scutece-
chiloţel pentru bebeluşi, otrăvuri bacteriene,
preparate bacteriene pentru uz medical şi
veterinar, preparate bacteriologice pentru uz
medical şi veterinar, balsamuri pentru scopuri
medicale, preparate balsamice pentru scopuri
medicale, bandaje pentru pansament, scoarţe
pentru scopuri farmaceutice, preparate de
baie pentru scopuri medicale, săruri de baie
pentru scopuri medicale, bicarbonat de sodiu
pentru scopuri farmaceutic, biocide, preparate
biologice pentru scopuri medicale, preparate
biologice pentru scopuri veterinare, culturi de
ţesuturi biologice pentru scopuri medicale,
culturi de ţesuturi biologice pentru scopuri
veterinare, preparate pe bază de bismut pentru
scopuri farmaceutice, subnitrat de bismut pentru
scopuri farmaceutice, plasmă sangvină, sânge
pentru scopuri medicale, ciment osos pentru
scopuri chirurgicale şi ortopedice, bulioane
pentru culturi bacteriologice/medii pentru culturi
bacteriologice/medii de cultură bacteriologice,
tampoane pentru alăptat, brom pentru scopuri
farmaceutice, preparate bronhodilatatoare,
perniţe pentru protecţia monturilor, produse
secundare rezultate din procesarea cerealelor
pentru scopuri dietetice sau medicale, caşete
pentru scopuri farmaceutice, catechu pentru
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scopuri farmaceutice, preparate pentru caloase,
calomel (fungicid), ulei de camfor pentru scopuri
medicale, camfor pentru scopuri medicale,
dulciuri, medicinale/bomboane, medicinale,
zahăr candel cristalizat de uz medical,
capsule pentru medicamente, carbolineum
(antiparazitar), suplimente dietetice pe bază de
caseină, ulei de ricin pentru scopuri medicale,
substanţe pentru spălarea vitelor (insecticide),
creioane caustice, substanţe caustice pentru
scopuri farmaceutic, lemn de cedru destinat
utilizării ca repelent pentru insecte, esteri de
celuloză pentru scopuri farmaceutice, eteri
de celuloză pentru scopuri farmaceutice,
ciment pentru copitele animalelor, cărbune
pentru scopuri farmaceutice, conductoare
chimice pentru electrozii electrocardiografului,
contraceptive chimice, preparate chimice pentru
diagnosticarea sarcinii, preparate chimice
pentru tratarea mucegaiului, preparate chimice
pentru tratarea mălurii/preparate chimice pentru
tratarea tăciunelui, preparate chimice pentru
tratarea filoxerei, preparate chimice pentru
scopuri farmaceutice, preparate chimice pentru
scopuri medicale, preparate chimice pentru
scopuri veterinare, reactivi chimici pentru
scopuri medicale sau veterinare, preparate
chimico-farmaceutice, gumă de mestecat pentru
scopuri medicale, preparate pentru degerături,
chinolină pentru scopuri medicale, cloroform,
cocaină, ulei din ficat de cod, colagen
pentru scopuri medicale, colodiu pentru scopuri
farmaceutice, colir, comprese, scoarţă de
condurango pentru scopuri medicale, 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, inele
pentru bătăturile picioarelor, remedii pentru
bătături, bumbac pentru scopuri medicale,
beţişoare din bumbac pentru scopuri medicale,
cremă de tartru pentru scopuri farmaceutice,
creozot pentru scopuri farmaceutice, scoarţă
de croton, culturi de microorganisme pentru
uz medical sau veterinar, curara, decocturi
pentru scopuri farmaceutice, abrazivi dentari,
amalgame dentare, cimenturi dentare, materiale
pentru amprenta dentară, lac dentar, masticuri
dentare, amalgame dentare din aur, deodorante,
altele decât cele pentru uz uman sau
veterinar, deodorante pentru îmbrăcăminte
şi textile, depurative, preparate pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, preparate
pentru distrugerea putregaiului, preparate pentru
distrugerea şoarecilor, detergenţi pentru scopuri
medicale, pâine pentru diabetici adaptată uzului
medical, preparate de diagnosticare pentru

scopuri medicale, reactivi pentru diagnosticarea
markerilor pentru scopuri medicale, preparate
de diagnosticare pentru scopuri veterinare,
scutece pentru animalele de companie,
diastază pentru scopuri medicale, fibre
dietetice, suplimente dietetice pentru animale,
suplimente dietetice cu efect cosmetic, alimente
dietetice adaptate pentru scopuri medical,
băuturi dietetice adaptate pentru scopuri
medicale, substanţe dietetice adaptate pentru uz
medical, digestive pentru scopuri farmaceutice,
digitalină, ulei de dill (mărar) pentru scopuri
medicale, săpun dezinfectant, dezinfectanţi
igienici, dezinfectanţi pentru toalete chimice,
dezinfectanţi, produse pentru spălarea câinilor
(insecticide), preparate pentru spălat de uz
medical, pansamente, medicale, medicamente
pentru scopuri medicale, elixire (preparate
farmaceutice), preparate enzimatice pentru
scopuri medicale, preparate enzimatice pentru
scopuri veterinare, suplimente enzimatice,
enzime pentru scopuri medicale, enzime pentru
scopuri veterinare, corn de secară pentru
scopuri farmaceutice, esteri pentru scopuri
farmaceutice, eteri pentru scopuri farmaceutice,
eucaliptol pentru scopuri farmaceutice, eucalipt
pentru scopuri farmaceutice, extracte de hamei
pentru scopuri farmaceutice, plasturi pentru
ochi de uz medical, preparate pentru facilitarea
creşterii dinţilor, febrifuge, fenicul pentru scopuri
medicale, fermenţi pentru scopuri farmaceutice,
cutii de prim-ajutor, umplute, faină de peşte
pentru scopuri farmaceutice, făină pentru
scopuri farmaceutice/făină nerafinată pentru
scopuri farmaceutice, flori de sulf pentru
scopuri farmaceutice, hârtie pentru prinderea
insectelor zburătoare, lipici pentru insectele
zburătoare/adezivi pentru prinderea insectelor
zburătoare, preparate pentru distrugerea
insectelor zburătoare, alimente pentru bebeluşi,
aldehidă formică pentru scopuri farmaceutice,
alimente uscate prin îngheţare adaptate pentru
scopuri medicale/alimente liofilizate adaptate
pentru scopuri medicale, carne uscată prin
îngheţare adaptată pentru scopuri medicale/
carne liofilizată adaptată pentru scopuri
medicale, unguent pentru degerături de
uz farmaceutic, beţe de afumare/pastile
de afumare, preparate de afumare pentru
scopuri medicale, fungicide, acid galic pentru
scopuri farmaceutice, gumă-gutta pentru scopuri
medicale, gaze pentru scopuri medicale, tifon
pentru pansamente, gelatină pentru scopuri
medicale, genţiană pentru scopuri farmaceutice,
germicide, glucoză pentru scopuri medicale,
suplimente dietetice pe bază de glucoză,
glicerină pentru scopuri medicale, glicerofosfaţi,
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grăsimi pentru scopuri medicale, grăsimi
pentru scopuri veterinare, gaiacol pentru
scopuri farmaceutice, gumă pentru scopuri
medicale, balsam de gurjun pentru scopuri
medicale, hematogen, hemoglobina, preparate
pentru hemoroizi, creioane hemostatice,
ceaiuri din plante pentru scopuri medicinale,
extracte din plante pentru scopuri medicale,
erbicide/preparate pentru distrugerea plantelor
dăunătoare, alimente omogenizate adaptate
pentru scopuri medicale, hormoni pentru
scopuri medicale, hidrastină, hidrastinină,
cloral hidrat pentru scopuri farmaceutice,
peroxid de hidrogen pentru scopuri medicale,
imunostimulante, compoziţii pentru sugari,
repelent pentru insecte, repelent pentru insecte
pe bază de tămâie, şampoane insecticid
pentru animale, soluţii veterinare insecticide
pentru spălat, insecticide, ioduri pentru scopuri
farmaceutice, iod pentru scopuri farmaceutice,
iodoform, muşchi irlandez pentru scopuri
medicale, izotopi pentru scopuri medicale,
jalapă, jujubă, medicinală, făină lactată pentru
bebeluşi, preparate pentru exterminarea larvelor,
laxative, apă de plumb/apă goulard, lecitină
pentru scopuri medicale, suplimente dietetice
pe bază de lecitină, lipitori pentru scopuri
medicale, preparate tratament pentru păduchi
(pediculicide), preparate farmaceutice pe bază
de oxid de calciu, alifii, seminţe de in pentru
scopuri farmaceutice, faină din seminţe de
in pentru scopuri farmaceutice, suplimente
dietetice pe bază de seminţe de in, suplimente
dietetice pe bază de ulei din seminţe de
in, fibre pentru scopuri medicale, lemn dulce
pentru scopuri farmaceutice, loţiuni pentru
scopuri farmaceutice, loţiuni pentru scopuri
veterinare, lupulină pentru scopuri farmaceutice,
magnezie pentru scopuri farmaceutice, malţ
pentru scopuri farmaceutice, băuturi din lapte
de malţ pentru scopuri medicale, scoarţă
de mangrovă pentru scopuri farmaceutice,
preparate medicale pentru slăbit, produse pentru
spălarea ochilor cu conţinut medicamentos,
hrană pentru animale cu conţinut medicamentos,
paste de dinţi medicamentoase, loţiuni după
bărbierit cu conţinut medicamentos, şampoane
medicamentoase, preparate medicamentoase
de toaletă, loţiuni de păr medicamentoase,
şampoane uscate medicamentoase, şampoane
medicamentoase pentru animalele de companie,
săpun cu conţinut medicamentos, lumânări
de masaj pentru scopuri terapeutice, alcool
medicinal, nămol medicinal/sediment medicinal
(nămol), infuzii medicinale, ceai medicinal,
uleiuri medicinale, ierburi medicinale, rădăcini
medicinale, băuturi medicinale, preparate

medicinale pentru creşterea părului, cutii
medicinale, portabile, umplute, medicamente
pentru ameliorarea constipaţiei, medicamente
pentru uz stomatologic, medicamente de uz
uman, medicamente de uz veterinar, apă de
roiniţă pentru scopuri farmaceutice, mentol,
alifii mercuriale, preparate din microorganisme
pentru uz medical sau veterinar, fermenţi
lactici pentru scopuri farmaceutice, zahăr din
lapte pentru scopuri farmaceutice/lactoză pentru
scopuri farmaceutice, grăsime pentru mulgere,
ape minerale pentru scopuri medicale, săruri de
apă minerală, suplimente alimentare pe bază
de minerale, mentă pentru scopuri farmaceutice,
moleschin pentru scopuri medicale, preparate
împotriva moliilor, hârtie împotriva moliilor,
ceară de mulaj pentru stomatologi, apă de
gură pentru scopuri medicale, nămol pentru
băi, ulei de muştar pentru scopuri medicale,
muştar pentru scopuri farmaceutice, plasturi
cu muştar/cataplasme cu muştar, scoarţă de
mirobolan pentru scopuri farmaceutice, scutece
pentru incontinenţă, narcotice, nervine, gumă
cu nicotină pentru utilizare ca adjuvant în
renunţarea la fumat, plasturi cu nicotină pentru
utilizare ca adjuvant în renunţarea la fumat,
capsule din dendrimer pe bază de polimeri
pentru farmaceutice, saltele de înfășat, de unică
folosință, pentru bebeluși/ saltele de înfășat,
de unică folosință, pentru bebeluși, preparate
chimice pentru tratarea bolilor care afectează
cerealele, scutece de înot, reutilizabile, pentru
bebeluși/ scutece de înot, reutilizabile, pentru
bebeluși, materiale injectabile de umplutură
dermică, scutece de înot, de unică folosință,
pentru bebeluși/ scutece de înot, de unică
folosință, pentru bebeluși, bureţi contraceptivi,
stickuri contra durerilor de cap, geluri de
masaj pentru scopuri medicale, pastă de dinţi
medicinală, umpluturi pentru cavități osoase
formate din țesuturi vii, cilindri pentru oxigen,
cu conținut, pentru uz medical, cannabis pentru
scopuri medicale/ marijuana pentru scopuri
medicale, brăţări impregnate cu repelenti pentru
insecte, preparate nutraceutice pentru scopuri
terapeutice sau medicale, suplimente nutritive,
substanţe nutritive pentru microorganisme, ulei
de terebentină pentru scopuri farmaceutice,
alifii pentru scopuri farmaceutice, opiacee,
opiu, opodeldoc, preparate pentru opoterapie/
preparate pentru organoterapie, băi de oxigen,
oxigen pentru scopuri medicale, pantaloni,
absorbanţi, pentru incontinenţă, absorbante
zilnice (sanitare), hârtie pentru plasturii cu
muştar/hârtie pentru cataplasmele cu muştar,
paraziticide, pastile pentru scopuri farmaceutice/
tablete pentru scopuri farmaceutice, pulbere de



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 06/2022

523

perlă pentru scopuri medicale, pectină pentru
scopuri farmaceutice, şampoane cu pediculicid,
pepsine pentru scopuri farmaceutice, peptone
pentru scopuri farmaceutice, pesticide, vaselină
rectificată pentru scopuri medicale, preparate
farmaceutice, preparate farmaceutice pentru
tratarea arsurilor solare, preparate farmaceutice
pentru îngrijirea pielii, preparate farmaceutice
pentru tratarea mătreţii, produse farmaceutice,
fenol pentru scopuri farmaceutice, fosfaţi pentru
scopuri farmaceutice, preparate fitoterapeutice
pentru scopuri medicale, extracte de
plante pentru scopuri farmaceutice, otrăvuri,
suplimente dietetice pe bază de polen,
pomade pentru scopuri medicale, porţelan
pentru proteze dentare, săruri de potasiu
pentru scopuri medicale, cataplasme, pudră
de cantaridă, lapte praf pentru bebeluşi,
seringi preumplute pentru scopuri medicale,
propolis pentru scopuri farmaceutice, suplimente
dietetice pe bază de propolis, suplimente
dietetice proteice, suplimente proteice pentru
animale, purgative/laxative, pulbere de piretru,
quassia pentru scopuri medicale, quebracho
pentru scopuri medicale, chinină pentru scopuri
medicale, chinchină pentru scopuri medicale/
chinină pentru scopuri medicale, substanţe
radioactive pentru scopuri medicale, substanţe
de contract utilizate în radiologie pentru scopuri
medicale, radiu pentru scopuri medicale, otravă
pentru şobolani, hârtie indicatoare pentru scopuri
medicale, hârtie indicatoare pentru scopuri
veterinare, preparate pentru reducerea activităţii
sexuale, remedii pentru perspiraţia piciorului,
remedii pentru perspiraţie, repelenţi pentru câini,
rădăcini de rubarbă pentru scopuri farmaceutice,
lăptişor de matcă pentru scopuri farmaceutice,
suplimente dietetice pe bază de lăptişor
de matcă, cauciuc pentru uz stomatologic,
săruri pentru băi cu apă minerală, săruri
pentru scopuri medicale, chiloţi sanitari/lenjerie
intimă pentru menstruaţie, absorbante sanitare/
tampoane pentru menstruaţie, prosoape
sanitare/şerveţele sanitare/absorbante sanitare,
salcie pentru scopuri medicale, gulere pentru
scopuri chirurgicale, apă de mare pentru băi
medicinale, sedative/tranchilizante, fluid seminal
pentru inseminare artificială, medicamente
seroterapeutice, seruri, lubrifianţi sexuali
personali, geluri pentru stimulare sexuală,
sicativi (agenţi de uscare) pentru scopuri
medicale, pastile de slăbit, preparate pentru
exterminarea melcilor, săruri mirositoare, ierburi
de fumat pentru scopuri medicale, săruri de
sodiu pentru scopuri medicale, preparate pentru
sterilizarea solului, solvenţi pentru îndepărtarea
plasturilor adezivi, soporifice, amidon pentru

uz dietetic sau famaceutic, celule stem pentru
scopuri medicale, celule stem pentru scopuri
veterinare, preparate de sterilizare, steroizi, beţe
de lemn dulce pentru scopuri farmaceutice,
stricnină, preparate stiptice, zahăr pentru scopuri
medicale, sulfonamide (medicamente), beţe de
sulf (dezinfectanţi), alifii pentru arsurile solare,
supozitoare, pansamente chirugicale, implanturi
chirurgicale alcătuite din ţesuturi vii, adezivi
chirurgicali, siropuri pentru scopuri farmaceutice,
pilule pentru bronzat, tartru pentru scopuri
farmaceutice, material pentru umplerea dinţilor,
preparate terapeutice pentru baie, apă termală,
timol pentru scopuri farmaceutice, tinctură de
iod, tincturi pentru scopuri medicale, şerveţele
impregnate cu loţiuni farmaceutice, extracte de
tutun (insecticide), ţigări fără tutun pentru scopuri
medicale, tonice (medicamente), preparate pe
bază de oligoelemente pentru uz uman şi
veterinar, transplanturi (ţesuturi vii), preparate
pentru tratarea arsurilor, terebentină pentru
scopuri farmaceutice, vaccinuri, loţiuni pentru
spălături vaginale de uz medical, vermifuge/
antihelmintice, preparate pentru distrugerea
paraziţilor, vezicanţi, preparate veterinare,
preparate chimice pentru tratarea bolilor care
afectează viţa de vie, preparate pe bază
de vitamine, suplimente plasturi cu vitamine,
bureţi cicatrizanţi, vată pentru scopuri medicale,
creioane împotriva negilor, suplimente dietetice
pe bază de germeni de grâu, drojdie pentru
scopuri farmaceutice, suplimente dietetice pe
bază de drojdie, dezodorizante pentru tăvițele
litierei.
6. Metale comune şi aliaje ale acestora,
minereuri, materiale metalice pentru structuri şi
construcţii, construcţii metalice transportabile,
cabluri şi fire neelectrice din metal comun,
fierărie, articole mici din armătură metalică,
containere din metal pentru depozitare sau
transport, seifuri, coloane publicitare din metal,
aliaje din metale comune, aluminiu, sârmă
din aluminiu, folie de aluminiu, plăci de
ancorare/plăci de fundaţie, ancore, oţel cornier,
metal anti-frecare, nicovale, nicovale (portabile),
arbori (structuri) din metal, plăci de blindaj
metalice, uşi blindate, metalice/uşi armate,
metalice, voliere (structuri) din metal, embleme
metalice pentru vehicule, cuiere pentru genţi
din metal, bile din oţel, balustrade din metal,
benzi metalice pentru legare/benzi metalice
pentru înfăşurare sau fixare, sârmă ghimpată,
cercuri metalice pentru butoaie, butoaie metalice
barrels of metal, bare pentru balustradele
metalice, coşuri metalice, bare de sprijin metalice
pentru căzi, balize metalice, neluminoase,
nicovale de banc, grinzi metalice/traverse
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metalice, rotile metalice pentru pat, clopote
pentru animale, clopote, dispozitive metalice de
fixare a curelelor, dispozitive de tensionare a
curelelor metalice, beriliu (glucin)/glucin (beriliu),
instalaţii metalice pentru parcarea bicicletelor,
şuruburi metalice pentru prinderea cablurilor, aţă
metalică de legare pentru uz agricol, legături
metalice, fântâni pentru păsări (structuri) din
metal, blumuri (metalurgie), bolţuri metalice,
bolţuri, plate, capace metalice pentru sticle,
dopuri metalice pentru sticle, sticle (recipiente)
din metal pentru gaz comprimat sau aer
lichefiat, închizători metalice pentru cutii, cutii
din metal comun, cabluri metalice pentru
manipularea încărcăturilor/hamuri metalice
pentru manipularea încărcăturilor, colţare
metalice pentru construcţii, colţare metalice
pentru mobilă, ramificaţii metalice pentru ţevi,
alamă, brută sau semiprelucrată, aliaje de
sudură, bare de oţel tras la rece, bronz,
bronzuri pentru pietre funerare/monumente de
bronz pentru morminte, bronzuri (piese de
artă), catarame din metal comun (feronerie),
materiale de construcţii din metal, panouri de
construcţii din metal, construcţii, transportabile,
din metal, construcţii din metal, cripte metalice
funerare, busturi din metal comun, cabane din
metal, îmbinări de cabluri metalice, neelectrice/
legături de cabluri metalice, neelectrice, cabluri
metalice, neelectrice, cadmiu, cuşti metalice
pentru animale sălbatice, ferestre batante
din metal, casete pentru bani (metalice sau
nemetalice), coloane de tubaj metalice pentru
sondele petroliere, suporţi metalici pentru
butoaie, butoaie metalice, oţel turnat, fontă
de oţel, în formă brută sau semiprelucrată,
lanţuri pentru vite, plafoane metalice, celţiu
(hafniu) celtium/hafniu (celţiu), materiale metalo-
ceramice, lanţuri metalice, contraşine metalice
pentru căile ferate/şină de ghidare pentru
căile ferate, lăzi metalice/containere metalice,
cuşti metalice pentru găini, forme metalice
pentru răcire (turnătorie), capace metalice
pentru coşul de fum, tuburi metalice pentru
coşul de fum, canale metalice pentru coşul
de fum, coşuri de fum metalice, fier
cromat, minereuri de crom, crom, acoperire
metalică (prin placare) pentru construcţii, cleme
metalice pentru cabluri şi ţevi, cleme metalice
pentru etanşarea pungilor, închideri metalice
pentru containere, agăţători metalice pentru
îmbrăcăminte, cobalt, brut, coliere metalice
pentru fixarea ţevilor, metale comune, în
formă brută sau semiprelucrată, containere
metalice pentru depozitarea substanţelor acide,
containere metalice (depozitare, transport),
containere metalice pentru gaz comprimat

sau aer lichefiat, containere metalice pentru
combustibil lichid, cupru, în formă brută sau
semiprelucrată, inele de cupru, sârmă de cupru,
neizolată, cornişe metalice, cuie spintecate
din metal, cuplaje metalice pentru lanţuri,
crampoane (gheare de picior), crampoane
metalice (cleme)/cleme metalice (crampoane),
parapete metalice de protecţie pentru drumuri,
crucifixuri din metale comune, altele decât
bijuteriile, dozatoare de pungi pentru deşeurile
care provin de la câini, fixe, metalice, trambuline
metalice pentru sărituri, opritoare metalice
pentru uşi, curăţătoare de încălţăminte, sonerii
de uşă metalice, neelectrice, opritoare metalice
pentru uşă, neelectrice/arcuri metalice pentru
uşă, neelectrice, bătătoare pentru uşile de
la intrare, mânere metalice pentru uşi, tăblii
metalice pentru uşi, zăvoare metalice pentru
uşi, deschizătoare de uşi din metal, neelectrice,
tocuri de uşi din metal/rame de uşi din metal,
fitinguri metalice pentru uşi, încuietori metalice
pentru uşi, uşi metalice, ţevi de scurgere din
metal, sifoane de scurgere (supape) din metal,
bare de metal trase la rece si lustruite, grătare
metalice, conducte metalice, pentru instalaţiile
de încălzire centralizată/ţevi metalice, pentru
instalaţiile de încălzire centralizată/conducte şi
ţevi metalice, pentru instalaţiile de încălzire
centralizată, conducte metalice pentru instalaţiile
de ventilare şi aer condiţionat, coturi metalice
pentru ţevi, garduri metalice pentru morminte,
bolţuri cu ochi/şuruburi cu inel, garduri metalice,
inele de etanşare metalice pentru bastoane,
inele de etanşare metalice pentru mânerele
ustensilelor, inele de etanşare metalice, figurine
din metal comun/statuete din metal comun,
umpluturi din metal, suporturi pentru lemne
(suporturi de fier pentru lemne pe foc),
mantale metalice pentru şeminee, eclise de
joantă (şine), fitinguri metalice pentru ferestre,
fitinguri metalice pentru construcţii, fitinguri
metalice pentru conducte de aer comprimat,
fitinguri metalice pentru sicrie, fitinguri metalice
pentru mobilă, fitinguri metalice pentru paturi,
catarge metalice pentru steaguri (structuri),
flanşe metalice (brăţări), indicatoare metalice
cu lumină intermitentă, pentru construcţii,
pontoane plutitoare din metal, pentru acostarea
ambarcaţiunilor, containere metalice plutitoare,
dale metalice pentru pardoseală, pardoseli
metalice, folii metalice pentru împachetat şi
ambalat, uşi pliante metalice, matriţe metalice
de turnătorie, cadre metalice pentru construcţii,
grinzi metalice pentru construcţii, materiale
metalice pentru căile ferate permanente, de tip
funicular, grilaje metalice de protecţie pentru
cuptoare, role metalice pentru mobilă, galenă



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 06/2022

525

colectarea uleiului uzat, minereuri metalice,
jaluzele exterioare din metal, containere pentru
ambalare din metal, lacăte suspendate din
metal, altele decât cele electrice, cabine
pentru pulverizarea vopselei din metal/cabine
metalice pentru pulverizarea vopselei, stâlpi
metalici de gard, ţigle metalice, paravane
metalice, pavele metalice, plăci de pavare
din metal, bare cromate, cepuri metalice,
ţevi de presiune metalice, cocini pentru porci
din metal, coloane metalice pentru construcţii,
pini (feronerie), mufe din metal pentru ţevi,
conducte metalice, pitoni metalici, platforme,
prefabricate, din metal, dopuri metalice/cepuri
metalice, piloni metalici, verande (structuri) din
metal, stâlpi metalici, stâlpi metalici, pentru liniile
electrice/piloni metalici pentru liniile electrice,
cârlige metalice pentru tigăi, case prefabricate
(ansambluri) din metal, cutii de conserve/
conserve, proptele metalice, scripeţi metalici,
alţii decât cei pentru maşini, metale piroforice,
şine metalice, schimbătoare de cale ferată/
macazuri, material metalic pentru calea ferată,
traverse metalice de cale ferată/legături metalice
de cale ferată, rampe metalice pentru vehicule,
tambure metalice, nemecanice, pentru furtunuri
flexibile, materiale refractare de construcţii, din
metal, plăcuţe de înmatriculare din metal/tăbliţe
pentru numărul de înmatriculare din metal,
materiale de armare din metal, pentru beton,
materiale de armare din metal pentru ţevi,
materiale de armare din metal pentru construcţii,
materiale de armare din metal pentru curele de
maşini, inele metalice/coliere de oprire metalice,
nituri din metal, indicatoare rutiere metalice,
neluminoase şi nemecanice, platforme metalice
pentru lansarea rachetelor, tije metalice pentru
lipire, tije metalice pentru lipire şi sudare, tije
metalice pentru sudare, rulouri pentru ferestre
din oţel, acoperişuri metalice intermitente,
jgheaburi metalice pentru acoperişuri, învelitori
metalice pentru acoperişuri, ţigle metalice
pentru acoperişuri, învelitori metalice pentru
acoperiş, învelitori metalice pentru acoperiş,
care încorporează celule fotovoltaice, frânghii
metalice, funii metalice, glisiere metalice pentru
uşi glisante, seifuri (metalice sau nemetalice)/
case de bani (metalice sau nemetalice), seifuri,
electronice, casete de siguranţă pentru bani,
lanţuri de siguranţă din metal, închizători
metalice pentru fixarea ferestrei, schele
metalice, capace filetate metalice pentru sticle,
şuruburi metalice, capace de etanşare din
metal, dispozitive metalice pentru legat snopi,
palplanşe metalice/stive de susţinere metalice,
foi şi plăci metalice, bailaguri/pene de fixare, cuie
metalice pentru pantofi, flecuri metalice pentru

(minereu), porţi metalice, germaniu, aliaje de
lipit din aur, grătare metalice/grilaje metalice,
plăci metalice pentru morminte/plăcuţe funerare
metalice, nipluri de gresat, cadre metalice pentru
sere, sere metalice, transportabile, jgheaburi
pentru burlane metalice, catarge metalice pentru
steaguri de mână, cătuşe, paleţi metalici
pentru manipulare, balamale metalice, cârlige
(feronerie), cârlige metalice pentru plăcile de
ardezie pentru acoperiş, cârlige metalice pentru
suporturile de haine, buncăre de alimentare
metalice, nemecanice, cuie pentru potcoave,
bare de oţel laminate la cald, numere metalice
pentru case, neluminoase, forme metalice pentru
gheaţă, brăţări metalice de identificare, indiu,
lingouri din metale comune, plase metalice
împotriva insectelor, plăci din fier, fier, în formă
brută sau semiprelucrată, fier balot/oţel balot,
sârmă de fier, minereuri de fier, feronerie,
articole metalice, de mică dimensiune, grilaje
din fier pentru ferestre, grilaje din fier pentru
uşi, jaluzele metalice, canistre pentru combustibil
din metal, duze metalice cu jet, grinzi metalice,
racorduri metalice pentru ţevi, chei metalice,
butoane rotative metalice, etichete metalice,
scări metalice, încuietori metalice, zăvoare
metalice, şipci metalice, zăbrele metalice/gratii
metalice, sigilii de plumb, plumb, în formă
brută sau semiprelucrată, cutii poştale metalice,
litere şi cifre din metal comun, cu excepţia
formelor de tipar, limonit, căptuşeli metalice
pentru construcţii, buiandrugi metalici, paleţi
metalici pentru încărcare, gabarite de încărcare
metalice pentru vagoanele de cale ferată, bolţuri
de blocare, încuietori metalice, altele decât cele
electrice, încuietori metalice pentru vehicule,
încuietori metalice pentru bagaje, magneziu,
mangan, capace metalice pentru gurile de canal,
colectoare metalice pentru reţele de conducte,
catarge metalice, plăci memoriale din metal/
plăcuţe memoriale din metal, metale sub formă
de pudră, metale sub formă de folie sau pulbere
pentru imprimante d, capace metalice pentru
gurile de canal, colectoare metalice pentru reţele
de conducte, catarge metalice, plăci memoriale
din metal/plăcuţe memoriale din metal, metale
sub formă de pudră, metale sub formă de folie
sau pulbere pentru imprimante d, scări mobile
de îmbarcare pentru pasageri, fier molibden,
molibden, monumente metalice, monumente
metalice pentru morminte, bolarzi metalici
de acostare, geamanduri de legare metalice,
mulaje metalice pentru cornişe, mulaje metalice
pentru construcţii, cuie, ecusoane metalice/
plăci de identificare metalice, nichel-argint/
argint german, nichel, niobiu, duze metalice,
piuliţe metalice, recipiente metalice pentru
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pantofi, cofraje metalice pentru beton, cofraje
metalice, panouri de semnalizare metalice,
neluminoase şi nemecanice, plăci cu denumiri
de firme, din metal, panouri, neluminoase şi
nemecanice, din metal, fier siliciu, pervaze
metalice, silozuri metalice, aliaj de argint
pentru lipit, aliaje de staniu placate cu argint,
patinoare (structuri) din metal, plăci metalice
pentru construcţii, manşoane (feronerie), chingi
metalice pentru manipularea încărcăturilor,
sârmă metalică pentru lipit, inele despicate
pentru chei din metal comun, broască cu
închidere automată, arcuri (feronerie), pinteni,
grajduri din metal, trepte (scări) din metal,
scări metalice, araci metalici pentru plante
sau arbori, statui din metal comun, oţel, în
formă brută sau semiprelucrată, aliaje din oţel,
bandă de oţel/armătură de oţel, sârmă din oţel,
stâlpi de oţel, table din oţel, ţevi din oţel/
tuburi din oţel, construcţii din oţel, scaune cu
trepte din metal, trepte (scări) din metal, cepuri
metalice, uşi pliante din metal, grilaje de metal
pentru şemineu, opritoare metalice, balamale
metalice, benzi metalice pentru manipularea
înărcăturilor/curele metalice pentru manipularea
înărcăturilor /, guri de scurgere stradale din
metal, dispozitive de întindere pentru benzile
din fier (legături de tensiune), dispozitive de
întindere pentru benzile metalice (legături de
tensiune), montanţi (componente ale scărilor)
metalici, piscine (structuri) metalice, uşi batante
din metal, piuneze (cuie)/cuie fără cap, bazine
metalice/rezervoare metalice, tantal (metal),
cepuri metalice pentru butoaie/robinete cu cep
metalice pentru butoaie, stâlpi telegrafici din
metal, cabine telefonice din metal/cutii telefonice
din metal, cabluri de teleferic, legături de
tensiune, ţăruşi metalici pentru cort, filete
metalice pentru legături, pardoseli din plăci
metalice, plăci metalice pentru construcţii,
cositor, foiţă de staniu, ambalaje din tablă
de cositor, tablă de cositor, fier titan/ferotitan,
titan, tombac, cavouri metalice, plăci funerare
metalice, stele funerare metalice, cutii de scule
din metal, goale, dulapuri pentru scule din
metal, goale, dozatoare de prosoape, fixe, din
metal, paleţi de transport din metal, capcane
pentru animale sălbatice, tăvi metalice, protecţii
metalice pentru arbori, cuve metalice pentru
amestecarea mortarului, tubaje metalice, ţevi
metalice/tuburi metalice, fier tungsten, tungsten,
turnichete din metal, plăci turnante (căi ferate),
valve metalice, altele decât componentele
de maşini, vanadiu, cazane metalice, gheare
de menghină, din metal, lambriuri metalice,
elemente de fixare metalice de perete, placări
metalice pentru pereţi utilizate în construcţii,

căptuşeli metalice pentru pereţi utilizate în
construcţii, plăci metalice de căptuşit pereţii,
şaibe metalice, valve metalice pentru ţevile
de apă, ţevi de apă metalice, anemoscoape
sau giruete din metal/anemoscoape metalice/
giruete metalice, dispozitive de blocare a roţilor
(blocatoare), metal alb, dispozitive metalice
pentru îndepărtarea păsărilor, acţionate de vânt,
tambure de înfăşurare metalice, nemecanice,
pentru furtunuri flexibile, opritoare metalice
pentru ferestre, scripeţi din metal pentru
ferestre, bolţuri pentru cadrele ferestrelor,
elemente metalice pentru fixarea ferestrelor,
cadre metalice pentru ferestre, deschizători din
metal pentru ferestre, neelectrice, închizători
din metal pentru ferestre, neelectrice, cabine
metalice insonorizate, transportabile, panouri
acustice din metal, ferestre metalice, sârmă din
metal comun, ţesătură metalică/ pânză metalică,
dispozitive de întindere a sârmei (legături de
tensiune), sârmă din aliaje metalice comune, cu
excepţia firelor fuzibile, frânghii de sârmă, lucrări
de artă din metal comun, zinc, zirconiu, pergole
metalice pentru horticultură/schelet metalic.
7. Maşini, maşini-unelte, unelte acţionate
electric, motoare, cu excepţia celor pentru
vehiculele terestre, cuplaje şi componente de
transmisie, cu excepţia celor pentru vehiculele
terestre, unelte agricole, altele decât uneltele
acţionate manual, incubatoare pentru ouă,
distribuitoare automate, imprimante d, pixuri
pentru imprimare, dispozitive pentru curăţarea
acetilenei, dozatoare de benzi adezive (maşini),
benzi adezive pentru scripeţi, pompe de aerare
pentru acvarii, aparate pentru aerarea băuturilor,
aparate pentru aerarea apei, aerocondensatori,
motoare aeronautice, motoare de avion,
agitatoare, utilaje agricole, elevatoare agricole,
unelte agricole, altele decât cele acţionate
manual, condensatoare de aer, dispozitive cu
pernă de aer pentru deplasarea încărcăturilor,
pompe de aer (instalaţii de garaj), maşini pentru
aspirarea aerului, aerografe pentru aplicarea
culorii, alternatoare, lagăre antifricţiune pentru
maşini/rulmenţi anti-frecare pentru maşini,
dispozitive anti-poluare pentru motoare, plăci
(componente ale maşinilor)/plăci de zăvorâre,
aparate de sudură cu arc electric, aparate
de tăiere cu arc electric, osii pentru maşini,
inele cu bile pentru rulmenţi, rulmenţi cu bile,
prese cu coş, lagăre de rulmenţi pentru maşini,
rulmenţi (componente ale maşinilor), rulmenţi
pentru arborii de transmisie, bătătoare electrice,
maşini de batere, pompe de bere, burdufuri
(componente ale maşinilor), transportoare cu
bandă, benzi pentru transportatoare, curele
pentru maşini, curele pentru motoare, maşini
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de îndoit, maşini pentru prepararea băuturilor,
electromecanice, dinamuri bicicletă, maşini
pentru asamblarea bicicletelor, dispozitive de
legare a fânului/dispozitive pentru strângerea
fânului, maşini pentru prepararea bitumului,
maşini pentru ascuţirea lamelor (şlefuire)/
maşini de şlefuit, portcuţite (componente ale
maşinilor), lame (componente ale maşinilor),
mixere, electrice, pentru uz casnic, suflante
pentru compresia, evacuarea şi transportul
gazelor, suflante pentru compresia, aspirarea
şi transportul cerealelor/vânturătoare pentru
compresia, aspirarea şi transportul cerealelor/
suflante sau vânturătoare pentru compresia,
aspirarea şi transportul cerealelor, suflante,
bobine pentru războaiele de ţesut/mosoare
pentru războaiele de ţesut, tuburi de cazan
(componente ale maşinilor), aparate şi maşini
pentru legătorie utilizate în scopuri industriale,
maşini de umplut sticle, maşini de spălat sticle,
maşini de astupat sticle, maşini de capsulat
sticle, maşini de sigilat sticle, cutii pentru matriţe
(tipărire), maşini de împletit, garnituri de frână,
altele decât cele pentru vehicule, saboţi de
frână, alţii decât cei pentru vehicule, segmente
de frână, altele decât cele pentru vehicule,
plăcuţe de frână, altele decât cele pentru
vehicule, maşini de tăiat pâinea, maşini pentru
preparare berii, perii (componente ale maşinilor),
perii, acţionate electric (componente ale
maşinilor), perii pentru aspiratoare, buldozere,
maşini pentru unt, calandru/mangal, arbori cu
came pentru motoarele vehiculelor, vinciuri,
perii de carbon (electricitate), alimentatoare
pentru carburatoare, carburatoare, garnitură
de cardă (componente ale maşinilor de
cardat), maşini de cardat, maşini şi aparate
pentru şamponarea covoarelor, electrice,
cartuşe pentru maşinile de filtrare, convertoare
catalitice, instalaţii centralizate de curăţire cu
vacuum, maşini centrifuge/centrifuge (maşini),
concasoare centrifugale, pompe centrifuge,
lame pentru tocătoarele staţionare, fierăstraie
cu lanţ, maşini electromecanice pentru
industria chimică, dălţi pentru maşini, mandrine
(componente ale maşinilor), agitatoare, maşini
de ţigarete pentru scopuri industriale, site
de cenuşă (maşini), clapete de reţinere
(componente ale maşinilor), maşini şi aparate
pentru curăţare, electrice, dispozitive de curăţare
cu abur, foarfeci de tăiat (maşini), ambreiaje,
altele decât cele pentru vehiculele terestre,
maşini pentru tăierea cărbunelui, râşniţe de
cafea, altele decât cele acţionate manual,
maşini de spălat acţionate cu monede,
motoare cu aer comprimat, maşini cu aer
comprimat, pompe cu aer comprimat, pistoare

cu aer comprimat pentru extrudarea masticurilor,
compresoare (maşini), compresoare pentru
frigidere, betoniere (maşini), instalaţii de
condensare, biele pentru maşini, motoare,
cabluri de comandă pentru maşini, motoare,
mecanisme de comandă pentru maşini,
motoare, elemente de comandă hidraulice
pentru maşini, motoare, elemente de comandă
pneumatice pentru maşini, motoare, convertoare
pentru lucrări din oţel, transportoare (maşini),
maşini pentru producerea cablurilor, cuplaje,
altele decât cele pentru vehiculele terestre,
capote metalice (componente ale maşinilor)/
apărătoare (componente ale maşinilor)/
capace de protecţie (componente ale
maşinilor), macarale (dispozitive de ridicare şi
avansare), arbori cotiţi, cartere pentru maşini,
motoare, manivele (componente ale maşinilor),
separatoare de cremă/lapte, concasoare pentru
bucătărie, electrice, concasoare, cultivatoare
(maşini), generatoare de curent, dispozitive
pentru tragerea draperiilor, acţionate electric,
freze (maşini), maşini de tăiat, arzătoare de
tăiat, acţionate cu gaz, chiulase de cilindru
pentru motoare, cilindri pentru maşini, cilindri
pentru motoare, maşini de lapte, maşini de
cârpit, dezaerator pentru apa de alimentare,
degresoare (maşini), macarale derrick, maşini
de decupat şi filetat/maşini de filetat piuliţe,
maşini de ştanţat, excavatoare cu lingură
(maşini), maşini de spălat vase, dezintegratoare,
excavatoare de şanţuri (pluguri), maşini de
divizat, sisteme de deschidere a uşilor,
hidraulice, sisteme de deschidere a uşilor,
pneumatice, sisteme de închidere a uşilor,
electrice, sisteme de deschidere a uşilor,
electrice, sisteme de închidere a uşilor,
hidraulice, sisteme de închidere a uşilor,
pneumatice, maşini de drenare, dispozitive
pentru extragerea berii sub presiune, maşini
de trefilat, mandrine de găurit (componente
ale maşinilor), capete de găurit (componente
ale maşinilor), bormaşini, flori de burghiu
(componente ale maşinilor), instalaţii de foraj,
flotante sau neflotante, motoare de acţionare,
altele decât cele pentru vehiculele terestre,
lanţuri de acţionare, altele decât cele pentru
vehiculele terestre, tobe (componente ale
maşinilor), instalaţii de evacuare a prafului
pentru curăţenie, instalaţii de îndepărtare a
prafului pentru curăţenie, maşini de vopsit,
perii dinam, curele dinam, dinamuri, maşini
pentru terasamente, ejectoare, electrozi pentru
maşinile de sudat, maşini de galvanizare,
aparate de ridicare, curele de ridicare/
centuri pentru greutăţi, lanţuri de ridicare
(componente ale maşinilor), aparate de
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acţionare a elevatoarelor/aparate de acţionare
a ascensoarelor, elevatoare (ascensoare),
maşini de embosare, generatoare de curent
în caz de urgenţă, socluri pentru motoare,
altele decât cele pentru vehiculele terestre,
motoare pentru vehiculele cu pernă de
aer, motoare pentru ambarcaţiuni, motoare
hidraulice, maşini de gravat, excavatoare,
colector de evacuare pentru motoare, ţevi
de evacuare pentru motoare, rezervoare de
expansiune (componente ale maşinilor), curele
de ventilator pentru motoare, ventilatoare
pentru motoare, alimentatoare (componente
ale maşinilor), aparate de alimentare pentru
cazanele cu motor, maşini de umplere, filtre-
presă, maşini de filtrare, filtre pentru curăţarea
aerului de răcire, pentru motoare, filtre ca
şicomponente ale maşinilor sau motoarelor,
maşini de finisare, fitinguri pentru cazanele cu
motor, maşină de descărnare, mori de măcinat
făina, drumuri de fum pentru cazanele cu motor,
volante de maşină, prese de furaj, maşini
pentru prepararea alimentelor, electromecanice,
procesoare alimentare, electrice, suflante de
forjă, maşini de turnătorie, roţi de cuplaj, altele
decât cele pentru vehiculele terestre, maşini
de ondulare, prese de fructe, electrice, pentru
uz casnic, economizoare de combustibil pentru
motoare, aparate de conversie a combustibilului
pentru motoarele cu combustie internă, pompe
de distribuţie a combustibilului pentru staţiile
de service, maşini de galvanizare, lămpi de
sudură cu gaz, cutii de viteze, altele decât
cele pentru vehiculele terestre, mecanisme (de
acţionare) pentru războaie de ţesut, mecanisme
(de acţionare), altele decât cele pentru
vehiculele terestre, generatoare de energie
electrică, maşini pentru prelucrarea sticlei,
diamante pentru tăiat geamuri (componente ale
maşinilor), bujii incadescente pentru motoare
diesel, pistoale de lipit, electrice, maşini
pentru decorticarea cerealelor/maşini pentru
decorticarea grânelor/maşini pentru decorticarea
cerealelor şi grânelor, separatoare de cereale,
ancore automate cu patru braţe pentru uz naval,
răzătoare pentru legume, inele pentru ungere
(componente ale maşinilor), cutii de unsoare
(componente ale maşinilor), maşini de şlefuit,
pietre de şlefuit (componente ale maşinilor)/
discuri de ascuţit (componente ale maşinilor),
ghidaje pentru maşini, pistoale (unelte care
utilizează explozibili), ciocane (componente
ale maşinilor), ciocane pneumatice, ciocane
electrice, maşini de găurit electrice, unelte
de mână, altele decât cele acţionate
manual, echipamente de manipulare pentru
încărcăre şi descărcăre, maşini de manipulare,

automate (manipulatoare), bare de suspensie
(componente ale maşinilor), grape, maşini de
recoltat/maşini de cosit şi secerat, echipamente
de transport (minerit)/extractoare pentru mine,
schimbătoare de căldură (componente ale
maşinilor), maşini de tivit, aparate de spălat
cu înaltă presiune, mecanisme de ridicat,
dispozitive de prindere pentru maşinile-unelte,
buncăre de alimentare (descărcare mecanică),
războaie pentru ţeserea ciorapilor, carcase
(componente ale maşinilor), dispozitive de
aprindere pentru motoarele cu combustie
internă, magneţi de aprindere, incubatoare
pentru ouă, roboţi industriali, injectoare pentru
motoare, aparate de aplicare a cernelii
pentru maşinile de tipărit, maşini de călcat,
cricuri (maşini), cricuri pneumatice, motoare cu
reacţie, altele decât pentru vehiculele terestre,
îmbinări (componente ale motorului)/îmbinări
etanşe (componente ale motorului), carcase
pentru lagăre (componente ale maşinilor),
lagăre (componente ale maşinilor), manşe de
comandă ca şi componente ale maşinilor, altele
decât pentru aparatele de joc, extractoare de
suc, electrice, demaroare cu pedală pentru
motociclete, aparate pentru bucătărie, electrice,
aparate de tocat pentru bucătărie, electrice,
maşini de frământare, maşini de tricotat, cuţite
(componente ale maşinilor), cuţite, electrice,
cuţite pentru maşinile de cosit, maşini de
etichetat, maşini pentru confecţionat dantelă,
calapoade pentru pantofi (componente ale
maşinilor), strunguri (maşini-unelte), maşini de
tuns iarba, maşini de tăiat articolele din
piele, maşini pentru prelucrarea articolelor din
piele, aparate de ridicare, lifturi, altele decât
teleschiurile, sisteme mecanizate de alimentare
a animalelor, rampe de încărcare, fusuri
pentru războiul de ţesut, războaie de ţesut,
pompe de lubrifiere, lubrifianţi (componente
ale maşinilor), maşini-unelte, matriţe utilizate
la tipărire, maşini de tocat carne, maşini
pentru prelucrarea metalelor, aparate de muls,
maşini de frezat, mori (maşini), mori pentru
uz casnic, altele decât cele acţionate manual,
pietre de moară, sfredele pentru minerit, maşini
pentru mineralizarea apei potabile, maşini pentru
exploatarea minelor, malaxoare (maşini), maşini
de amestecat, maşini de scobit/maşini de
decojit, cultivatoare motorizate, motoare pentru
ambarcaţiuni, motoare, altele decât cele pentru
vehiculele terestre, motoare, electrice, altele
decât cele pentru vehiculele terestre, maşini
de formare, matriţe (componente ale maşinilor),
scări rulante (escalatoare)/escalatoare, benzi
rulante/trotuare mobile, captatoare şi colectoare
de noroi (maşini), amortizoare pentru motoare/
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amortizoare de zgomot pentru motoare, ciocane
de cuie, electric/cleşti de scos cuie, electrice,
troliu de ridicat plase (pescuit), cleşti de
crestat (maşini-unelte), maşini pentru rafinarea
petrolului, maşini de tratare a minereului,
maşini de împachetare, maşini de ambalare,
maşini de vopsit, maşini pentru prelucrarea
hârtiei (tipărire), unități plutitoare de producție,
stocare și exploatare (fpso), maşini de fabricat
hârtie, maşini de lustruit parchetul cu ceară,
electrice, maşini pentru fabricarea pastelor
făinoase, electrice, pedale de acţionare pentru
maşinile de cusut, maşini de decojit, râşniţe
de piper, altele decât cele acţionate manual,
curăţitoare pentru ţevi, segmenţi de piston/inele
de piston, pistoane pentru cilindri, pistoane
pentru motoare, pistoane (componente ale
maşinilor), maşini de rabotare, pluguri, brăzdare,
maşini şi aparate de lustruit (electrice), roţi ale
olarilor, ciocane mecanice, prese (maşini pentru
scopuri industriale), reductoare de presiune
(componente ale maşinilor), regulatoare de
presiune (componente ale maşinilor), supape
de presiune (componente ale maşinilor), cilindrii
de tipărire, maşini de tipărit cu utilizare pe
foi de tablă, forme de tipar, maşini de tipărit,
prese de tipar, role de tipar pentru maşini,
maşini pentru prelucrarea materialelor plastice,
mecanisme de propulsie, altele decât cele pentru
vehiculele terestre, maşini de compactare,
scripeţi, scripeţi (componente ale maşinilor),
pulverizatoare (maşini)/atomizoare (maşini)/
maşini de pulverizat, diagrame pentru pompe,
pompe (componente ale maşinilor, motoarelor),
pompe (maşini), pompe pentru instalaţiile de
încălzire, pompe pentru înot contra curentului,
poansoane pentru maşinile de perforat, maşini
de perforat, cricuri cu cremalieră, maşini de
strângere pentru rachetele de tenis, radiatoare
(de răcire) pentru motoare, maşini pentru
montarea şinelor, maşini pentru construcţia de
căi ferate, elevatoare pentru vagoanele de cale
ferată, greble pentru maşini de greblat, maşini
de greblat, maiuri (maşini), bătătoare (maşini),
secerători, maşini de secerat şi legat, maşini de
secerat şi treierat, reductoare, altele decât cele
pentru vehiculele terestre, aparate de bobinat,
mecanice, tambure, mecanice, pentru furtunuri
flexibile, bobine (componente ale maşinilor),
regulatoare (componente ale maşinilor), maşini
de clătit, maşini de nituit, maşini de măturat
străzile, autopropulsate, maşini pentru realizarea
drumurilor/maşini pentru construirea de drumuri,
poduri rulante, rulmenţi cu bile, cilindrii pentru
laminoare, laminoare, prese de imprimat
rotative, prese rotative cu abur, portabile, pentru
ţesături, şenile de cauciuc ca şi componente ale

tractoarelor pe şenile la maşinile de construcţii,
şenile de cauciuc ca şi componente ale
tractoarelor pe şenile la aparatele şi maşinile
de încărcare-descărcare, şenile de cauciuc
ca şi componente ale tractoarelor pe şenile
la maşinile agricole, şenile de cauciuc ca şi
componente ale tractoarelor pe şenile la maşinile
miniere, şenile de cauciuc ca şi componente ale
tractoarelor pe şenile la plugurile de zăpadă,
maşini de satinat, maşini pentru fabricarea
cârnaţilor, fierăstraie cu masă (componente
ale maşinilor), lame de fierăstrău (componente
ale maşinilor), fierăstraie (maşini), maşini de
colectare a pietrei de cazan, foarfeci, electrice,
şurubelniţe, electrice, maşini de sigilat pentru
scopuri industriale, aparate electrice pentru
sigilarea materialelor plastice (împachetare),
rulmenţi cu lubrifiere automată, pompe de
combustibil autoreglabile, pulverizator deşeuri,
maşini de cusut, cuplaje de arbori (maşini),
maşini de ascuţit, presr de balotat, maşini de
tuns pentru animale/maşini de tuns părul pentru
animale, foarfeci, electrice, arcuri-amortizoare
de şocuri (componente ale maşinilor)/pistoane
amortizor (componente ale maşinilor)/pistoane
plonjor, aparate de lustruit pantofii, electrice,
lopeţi, mecanice, mărunţitoare (maşini) pentru
uz industrial, suveici (componente ale maşinilor),
site (maşini de sitat sau componente ale
maşinilor), instalaţii de cernere, maşini de
cernere, maşini sizing machines, unelte de
ascuţit marginile schiurilor, sanii portcuţit
(componente ale maşinilor), glisoare pentru
maşinile de tricotat/sănii pentru maşinile de
tricotat, prese de netezit, pluguri de zăpadă,
aparate de lipit, cu gaz/aparate de sudat,
cu gaz, arzătoare de lipit, cu gaz, ciocane
de lipit, cu gaz, aparate de lipit, electrice,
ciocane de lipit, electrice, lămpi de lipit,
maşini de sortat pentru industrie, semănătoare
(maşini), bujii pentru motoarele cu combustie
internă, regulatoare de viteză pentru maşini,
motoare, uscătoare rotative (neîncălzite), maşini
rotative, roţi de tors, maşini de filat, pulverizator
de vopsit, arcuri (componente ale maşinilor),
separatoare de tulpini (maşini), maşini de
ştanţat, suporturi pentru maşini, demaroare
pentru motoare, statoare (componente ale
maşinilor), condensatoare de abur (componente
ale maşinilor), separatoare de abur/ulei, motoare
cu abur, separatoare de abur, cazane cu
abur, cilindrii compactori/cilindrii compactori
pentru pământ, plăci stereotip, maşini de
cusut, maşini de prelucrare a pietrei, şişcorniţe
(paie tocate)/tocătoare de paie, presetupe
de etanşare (componente ale maşinilor),
aspiratoare medicale pentru scopuri industriale,
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ventuze pentru aparatele de muls/ventuze de
fixare pe ugere pentru aparatele de muls,
duze de aspirare pentru aspiratoare, maşini
pentru fabricarea zahărului, compresoare de
supraalimentare, supraîncălzitoare, maşini de
matriţare, mese pentru maşini, tambure pentru
maşinile de brodat, robinete (componente ale
maşinilor, motoarelor)/robineţi (componente ale
maşinilor, motoarelor), maşini de gudronare,
maşini de întindere/ întoarcere a fânului,
maşini pentru industria textilă, lancie termică
(maşini), maşini de filetat, maşini de treierat,
freze de pământ pentru scopuri agricole,
ciocane de forjare, desfăcătoare de conserve,
electrice/deschizătoare de conserve, electrice,
maşini pentru prelucrarea tutunului, unelte
(componente ale maşinilor), convertizoare de
cuplu, altele decât cele pentru vehiculele
tereste, arbori de transmisie, alţii decât
cei pentru vehiculele tereste, lanţuri de
transmisie, altele decât cele pentru vehiculele
tereste, transmisii, altele decât cele pentru
vehiculele tereste, transmisii pentru maşini,
transportoare pneumatice, maşini de debavurat/
aparate de prelucrare/aparate de prelucrare prin
aşchiere, maşini de îndreptat (centrat), tuburi
transportoare pneumatice/tuburi transportoare,
pneumatice, turbine hidraulice, turbine, altele
decât cele pentru vehiculele tereste,
turbocompresoare, pluguri de îndepărtare a
gazonului, timpane (componente ale preselor
de tipar), maşini de cules litere (tipărire),
maşini de cules litere (fotoculegere), maşini de
turnat litere, prese tipografice, maşini tipografice,
articulaţii universale (articulaţii cardanice),
pompe de vid (maşini), accesorii pentru
aspiratoare pentru diseminarea parfumurilor şi
dezinfectanţilor, furtunuri pentru aspiratoare,
aspiratoare, saci pentru aspiratoare, supape
(componente ale maşinilor), spiralizatoare de
legume, electrice, automate pentru vânzarea de
produse, pompe de distribuție a hidrogenului
pentru stațiile de benzină, maşini industriale
de imprimare cu jet de cerneală, mopuri
cu aburi, costume robotice exoscheletice,
altele decât cele pentru scopuri medicale,
macarale mobile, vibratoare (maşini) pentru uz
industrial, aparate de vulcanizare, aparate de
spălat, maşini de spălat (rufe), instalaţii de
spălat pentru vehicule/instalaţii pentru spălarea
vehiculelor, unităţi de eliminare a deşeurilor/
unităţi de eliminare a gunoiului, maşini de
compactare a deşeurilor/maşini de compactare
a gunoiului, recuperatoare pneumatice pentru
decantarea uleiul uzat, încălzitoare de apă
(ca şi componente ale maşinilor), separatoare
de apă/robinete de drenaj, maşini şi aparate

pentru lustruirea cu ceară, electrice, maşini de
plivit, maşini de sudat, electrice, aparate de
sudură electrice, roţi de maşini, mecanisme
cu roţi dinţate, teluri, electrice, pentru uz
casnic, maşini de spălat albe/maşini de spălat
colorate, vinciuri, turbine eoline, deschizători
pentru ferestre, electrice, închizători pentru
ferestre, electrice, deschizători pentru ferestre,
hidraulice, închizători pentru ferestre, hidraulice,
deschizători pentru ferestre, pneumatice,
închizători pentru ferestre, pneumatice, prese
de vin, vânturători, maşini de prelucrat lemnul,
maşini de ambalat, maşini de spălat rufe
cu stoarcere, feliatoare de brânză, electrice,
decojitoare de legume, electrice.
8. Unelte şi ustensile de mână, acţionate
manual, tacâmuri, arme de mână, cu excepţia
armelor de foc, aparate de ras, ustensile
abrazive (ustensile de mână), tesle (unelte),
ustensile agricole, acţionate manual, ustensile
abrazive (ustensile de mână), furci agricole
(unelte de mână), pompe de aer, acţionate
manual, filiere rotunde, burghie (unelte de
mână), sule, topoare, dispozitive de întindere a
benzilor metalice (unelte de mână), baionete,
maşini de tuns barba, menghine de banc
(ustensile de mână), cosoare, tăişuri pentru
uneltele aşchietoare (componente ale uneltelor
de mână), tăişuri pentru uneltele aşchietoare
(unelte de mână), ustensile pentru ascuţirea
lamelor, lame pentru rindele, lame (unelte de
mână), cuţite (arme), foarfeci pentru marginile
de gazon, maşini de găurit, bomfaiere, cuţite
pentru deschis cutiile, unelte pentru împletit
(unelte de mână), fiare pentru marcare, burghie
de mână, cuţite de altoit, sfredel de mână
pentru dulgherie, foarfeci pentru vite, dălţi
de călăfătuit, dornuri de perforat (unelte de
mână), cuţite ceramice, feliatoare de brânză,
neelectrice, dălţi, satâre (cuţite), menghine de
mână pentru tâmplari sau arămari, securi,
fiare de ondulat, răngi, cleşti pentru ondulare,
pensete pentru cuticule/cleşti pentru cuticule,
tacâmuri, bare de tăiat (unelte de mână), cuţite,
unelte pentru tăiat (unelte de mână), pumnale,
ustensile pentru decantarea lichidelor (unelte de
mână), aparate de epilat, electrice şi neelectrice,
aparate pentru distrugerea paraziţilor de plante,
acţionate manual, ştanţe (unelte de mână)/clupe
(unelte de mână)/cuţite pentru filete (unelte de
mână), săpătoare (unelte de mână), săpătoare
de şanţuri (unelte de mână), cuţitoaie, suporturi
de burghie (unelte de mână), aparate pentru
perforarea urechilor, maiuri pentru pământ
(unelte de mână), unelte aşchietoare (unelte
de mână), feliatoare pentru ouă, neelectrice,
imprimatoare în relief (unelte de mână), pietre
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de polizor abrazive, pile abrazive, plăci abrazive,
ace pentru gravură, expandoare (unelte de
mână), piese de extensie pentru suporturile
burghielor de filetat, ondulatoare pentru gene,
cuţite pentru potcovari, pile (tools), aparate
de lustruit unghiile, electrice sau neelectrice/
bureţi de şlefuit pentru unghii, electrici sau
neelectrici, vătraie, burdufuri pentru şeminee
(unelte de mână), patenţi (unelte de mână)/
cleşti de tras sârma (unelte de mână), plăci
de păr, oale de turnare (unelte de mână),
cadre pentru fierăstraiele de mână, dispozitive
de cules fructele (unelte de mână), tăietoare
de fructe, curăţitoare de fructe, ciocane cu
capul rotund (unelte de mână), unelte pentru
împâslire (unelte de mână), unelte pentru
grădină, acţionate manual, sfredele (unelte
de mână), diamante pentru tăiat geamuri
(componente ale uneltelor de mână), fiare de
gofrare, dălţi (unelte de mână), unelte pentru
altoire (unelte de mână), unelte de gravat (unelte
de mână), pietre de şlefuit (unelte de mână)/
pietre de polizor (unelte de mână), pistoale
(unelte de mână), pistoale, acţionate manual,
pentru extrudarea masticurilor, meliţe (unelte de
mână), coase hainault, maşini de tuns părul de
uz personal, electrice sau neelectrice, maşini de
tuns părul pentru animale (ustensile de mână),
maşini de împletit părul, electrice, pensete
pentru îndepărtarea părului, ciocane (unelte de
mână), burghie de mână, acţionate manual,
unelte de mână, acţionate manual, ustensile
de mână pentru ondularea părului, pompe
de mână, mânere pentru uneltele de mână,
acţionate manual, harpoane, harpoane pentru
pescuit, securi, lame de bisturiu (dălţi), săpăligi
(unelte de mână), bărzi/securi pentru cioplit,
burghie de perforare (componente ale uneltelor
de mână), cuţite pentru cercuri (unelte de
mână), cuţite de vânătoare, dălţi pentru gheaţă,
pulverizatoare insecticid (unelte de mână)/
atomizoare insecticid (unelte de mână)/spray-
uri insecticid (unelte de mână), fiare (unelte
de mână neelectrice), fierăstraie mecanice,
răzătoare mandoline pentru bucătărie, gheare
pentru carne, instrumente sterile pentru piercing,
aparate cu laser pentru îndepărtarea părului,
altele decât cele pentru scopuri medicale, ciocan
de urgenţă, mânere pentru cuţite, cuţite, polonice
(unelte de mână), calapoade (unelte de mână
pentru cizmari), foarfeci pentru gazon (ustensile
de mână), curele pentru ascuţit din piele, leviere,
cricuri de ridicat, acţionate manual, unelte pentru
marcarea animalelor/unelte pentru marcarea
vitelor, macete, ciocane de lemn (ustensile
de mână), seturi de manichiură, seturi de
manichiură, electrice, cavile de matisit, ciocane

pentru zidari, sape late, freze (unelte de mână),
cuţite de mărunţit (unelte de mână)/cuţite de
descărnat (unelte de mână)/satâre (unelte de
mână), cutii şablon pentru tăiere la unghi (unelte
de mână), colectoare pentru monede, mojare
pentru sfărâmare (unelte de mână), dălţi pentru
scobituri, fiare pentru rindeluire, ciocane de scos
cuiele, acţionate manual/cleşti de scos cuiele,
acţionaţi manual, răngi pentru scos cuie (unelte
de mână), dornuri de găurit, cleşti pentru unghii,
pile de unghii, pile de unghii, electrice, unghiere,
electrice sau neelectrice, pile ac, pistoale pentru
etanşare neelectrice, poansoane cu numere,
desfăcătoare de stridii, cuţite de paletă, cuţite
de sculptat (unelte de mână), cuţite de decojit,
seturi de pedichiură, bricege, unelte de perforare
(unelte de mână), târnăcoape, ciocane de abataj/
buciarde, sape (unelte de mână), perforatoare
tip ac, cleşti, cuţite pentru pizza, neelectrice,
cuţite de rindea, rindele, patenţi, fiare de polizat
(unelte pentru lustruit)/unelte de fier pentru
lustruit, fiare de capsulare (unelte de mână),
foarfeci pentru curăţare de crengi/foarfeci de
grădină, foarfeci pentru pomi, cuţite de altoit,
boxuri pentru pumn, cleşti de perforat (unelte
de mână), perforatoare (unelte de mână),
instrumente pentru perforarea biletelor, rindele
de fălţuit, greble (unelte de mână), pisăloage
(unelte de mână)/pisăloage pentru sfărâmat
(unelte de mână), maiuri (unelte de mână),
raşpele (unelte de mână), dispozitive cu clichet
(unelte de mână), curele de ascuţit briciul, casete
pentru briciuri/lame de ras, lame de ras, aparate
de ras, electrice sau neelectrice, doze pentru
alezor, alezoare, nituitoare (unelte de mână),
ciocane de nituit (unelte de mână), săbii, greble
pentru nisip, lame de fierăstrău (componente ale
uneltelor de mână), suporturi pentru fierăstraie,
fierăstraie (unelte de mână), cuţite pentru solzi,
foarfeci, raclete (unelte de mână), raclete pentru
schiuri, unelte de răzuit (unelte de mână),
şurubelniţe, neelectrice, dălţi pentru sculptori,
inele pentru coase, pietre pentru coase/pietre
de ascuţit, mânere pentru coase, coase, pietre
pentru şlefuit, oţeluri de ascuţit/oţeluri pentru
cuţite, instrumente de ascuţit, truse de bărbierit,
lame de foarfecă, foarfeci mecanice (ustensile de
mână), foarfeci de tuns, lopeţi (unelte de mână),
seceri, arme de mână, altele decât armele de
foc, veselă de argint (cuţite, furculiţe şi linguri),
instrumente de ascuţit marginile schiurilor,
acţionate manual, instrumente şi unelte pentru
jupuirea animalelor, baroase, cazmale (unelte
de mână), chei de buloane (unelte de mână)/
chei de piuliţe (unelte de mână), spatule
(unelte de mână), spatule pentru utilizare de
către artişti, linguri, rigle (unelte de mână),
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unelte de ştanţare (unelte de mână)/ştanţe
(unelte de mână), bastoane de amestecare
pentru amestecarea vopselei, ciocane pentru
piatră, instrumente de şlefuit, teci pentru săbii,
săbii, seringi pentru pulverizarea insecticidelor,
tacâmuri (cuţite, furculiţe şi linguri)/articole
pentru masă (cuţite, furculiţe şi linguri), furculiţe
de masă, cuţite de masă, furculiţe şi linguri de
plastic, cuţite de masă, furculiţe şi linguri pentru
bebeluşi, chei tubulare de tip t, freze de înfiletare
(unelte de mână), ace de tatuat, aparate
pentru tatuat, extractoare de buruieni (unelte de
mână), desfăcătoare de conserve, neelectrice/
deschizătoare de conserve, neelectrice, curele
pentru unelte (suporturi), foarfeci de tăiat crengi,
făraşe (grădinărit), făraşe de grădină, bastoane/
bâte/bastoane pentru poliţişti, cuţite de tăiat ţevi
(unelte de mână), instrumente de tăiat ţevi,
pensete, feliatoare de legume, acționate manual/
mărunţitoare de legume, acționate manual, cuţite
pentru friptură, furculițe pentru friptură, cuţite
de legume, tocătoare de legume, spiralizatoare
de legume, acţionate manual, decojitoare de
legume, acţionate manual, menghine, furci
pentru plivit (unelte de mână), suporturi pentru
barele de ascuţit, foarfeci mari de grădină
(foarfeci), dispozitive de tăiat folia de pe dop
la sticla de vin, acţionate manual, dezizolatoare
pentru sârmă (unelte de mână), dispozitive
de întindere pentru sârma metalică (unelte de
mână).
9. Aparate şi instrumente ştiinţifice, de
cercetare, navigaţie, topografie, fotografie,
cinematografie, audiovizuale, optică, cântărire,
măsurare, semnalizare, detectare, testare,
inspectare, salvare şi învăţare, aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuţia,
transformarea, acumularea, reglementarea sau
controlul distribuţiei sau utilizării energiei
electrice, aparate şi instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea,reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginii sau datelor,
suporturi de date stocate sau descărcabile,
software pentru computere, suporturi de
stocare digitale sau analog, mecanisme pentru
aparate care funcţionează cu fise, case de
marcat, dispozitive de calculat, computere şi
dispozitive periferice pentru computere, costume
pentru scufundări, măşti pentru scufundări,
dopuri de urechi pentru scufundări, cleşti
de nas pentru scufundări sau înot, mănuşi
pentru scufundări, aparate de respirat pentru
înot subacvatic, dispozitive pentru stingerea
incendiilor, ochelari 3d, abace, accelerometre,
acumulatori, electrici, hidrometre pentru acid,
acidimetre pentru baterii, alarme acustice/
alarme sonore, cabluri acustice, cuplaje

acustice, actinometre, adaptoare electrice,
maşini de adunat, antene, aerometre, aparate
de analiză a aerului, sonerii de alarmă,
electrice, alarme, nu cele pentru vehicule,
alcoolmetre, alidade, altimetre, ampermetre,
amplificatoare, tuburi de amplificare/supape
de amplificare, anemometre, desen animat
descărcabil sau înregistrat (film), baterii anodice/
baterii de înaltă tensiune, anozi, roboţi telefonici,
ochelari anti-orbire, dispozitive anti-interferenţă
(electricitate), sisteme de avertizare anti-furt,
anticatozi, apertometre (optică), corpuri de
iluminat (electricitate), mănuşi din azbest pentru
protecţia împotriva accidentelor, îmbrăcăminte
din azbest pentru protecţia împotriva incendiilor,
ecrane de protecţie din azbest pentru pompieri,
aparate şi instrumente pentru astronomie,
receptoare audio şi video, interfeţe audio,
mixere audio, aparatură didactică audiovizuală,
bancomate (atm), instrumente de azimut,
monitoare pentru bebeluşi, cântare pentru
bebeluşi, genţi adaptate pentru laptopuri,
cântare (balanţe romane)/balanţe (bascule
romane), dispozitive de echilibrare, cititoare
de coduri de bare, barometre, cântare
de baie, baterii, electrice, pentru vehicule/
acumulatoare, electrice, pentru vehicule, baterii
pentru iluminat, baterii, electrice, baterii pentru
ţigările electronice, recipiente pentru baterii/
recipiente pentru acumulatoare, cutii pentru
baterii/cutii pentru acumulatoare, încărcătoare
de baterii, balize, luminoase, sonerii (dispozitive
de avertizare), betatroane, binocluri, biocipuri,
cutii negre (înregistratoare de date), aparate
de copii heliografice, instrumente de control
pentru boilere, cutii de branşament (electricitate),
aparate pentru respiraţie subacvatică, aparate
pentru respiraţie, cu excepţia celor pentru
respiraţia artificială, veste anti-glonţ, lacăte
electronice, îmbrăcăminte anti-glonţ, sirene,
dulapuri pentru difuzoare, cabluri, electrice,
maşini de calculat, inele de calibrare,
calibre, calorimetre, camere video, aparate
de fotografiat (fotografie), tuburi capilare, rigle
gradate pentru tâmplari, suporturi pentru plăcuţe
negre (fotografie), carcase special realizate
pentru aparate şi instrumente de fotografiat,
carcase pentru telefoanele inteligente, case
de marcat, casetofoane, catozi, aparate
catodice anti-coroziune, întrerupătoare cu celulă
(electricitate)/reductoare (electricitate), şnururi
pentru telefonul mobil, aparate de centrare
pentru diapozitivele fotografice, aparate pentru
schimbarea acelor de pick-up, încărcătoare
pentru acumulatoare electrice, încărcătoare
pentru ţigările electronice, staţii de încărcare
pentru vehiculele electrice, instrumente
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pentru verificarea francării/instrumente pentru
verificarea timbrării corespondenţei, aparate şi
instrumente folosite în chimie, chipuri (circuite
integrate), bobine inductante (impedanţă),
aparate de cromatografie pentru utilizare
în laboratoare, cronografe (aparate de
înregistrare a timpului), camere cinematografice,
filme cinematografice, expuse, închizători
de circuit, întrerupătoare de circuit, rigle
de calcul circulare, aparate de curăţare
pentru discurile de pick-up/aparate de
curăţare pentru discurile de vinii, lentile de
apropiere, îmbrăcăminte de protecţie împotriva
accidentelor, iradierii şi incendiilor, îmbrăcăminte
de protecţie împotriva incendiilor/articole
de îmbrăcăminte pentru protecţia împotriva
incendiilor, îmbrăcăminte special concepută
pentru laboratoare, cabluri coaxiale, bobine,
electrice, mecanisme pentru aparatele acţionate
cu fise, mecanisme pentru televizoarele
acţionate cu fise, colectoare, electrice,
aparate electrice pentru comutare, comutatoare,
compact-discuri (audio-video), compact-discuri
(memorie numai pentru citire), compact-disc
playere, comparatoare, compasuri de măsurare,
dispozitive de memorie pentru calculatoare,
programe de calculator, înregistrate, tastaturi
pentru calculatoare, programe de operare pe
calculator, înregistrate, dispozitive periferice
pentru calculator, componente software pentru
calculator, înregistrate, programe de calculator,
descărcabile, software pentru jocuri pe
calculator, stocate, aplicaţii software pentru
calculator, descărcabile, componente hardware
pentru calculator, platforme software de
calculator, înregistrate sau descărcabile,
software de calculator pentru economizor
de ecran, înregistrat sau descărcabil,
calculatoare, consensatoare (capacitoare)/
capacitoare, conductoare, electrice, brăţări
inteligente (instrumente de măsurare), conexiuni
pentru liniile electrice, conectori (electricitate),
lentile de contact, contacte, electrice, containere
pentru lamele de microscop, containere pentru
lentilele de contact, panouri de comandă
(electricitate), conectori, electrici, sârmă de
cupru, izolată, telefoane fără fir, lentile de
corectare (optică), instrumente cosmografice,
mecanisme pentru dispozitivele contraacţionate,
detectoare de fise contrafăcute, contoare/
aparate de măsură, cuploare (echipament
de procesare a datelor), cuploare, electrice/
conexiuni, electrice, capace pentru ieşirile
electrice, huse pentru telefoanele inteligente,
huse pentru asistenţii personali digitali (apd),
huse pentru calculatoarele tabletă, manechine
utilizate la testele de impact, creuzete

(laborator)/cupele (laborator), redresoare de
curent, ciclotroane, lămpi pentru camere obscure
(fotografie), camere obscure (fotografie),
aparate de procesare a datelor, camere
de decompresie, magneţi decorativi, aparate
de demagnetizare pentru benzile magnetice,
densimetre, densitometre, detectoare de
metal pentru scopuri industriale sau militare,
detectoare, aparate de diagnosticare, nu cele
pentru scopuri medical, diafragme (acoustică),
diafragme pentru aparate ştiinţifice, diafragme
(fotografie), maşini de dictare (dictating
machines), aparate de difracţie (microscopie),
rame foto digitale, semne digitale, staţii
meteorologice digitale, asistenţi personali
digitali (apd), busole, tuburi de evacuare,
electrice, altele decât cele pentru iluminat/
tuburi electrice, de evacuare, altele decât
cele pentru iluminat, unităţi de disc pentru
calculatoare, discuri, magnetice, aparate pentru
măsurarea distanţei, aparate de înregistrare a
distanţei/aparate pentru înregistrarea distanţei,
aparate de distilare pentru scopuri ştiinţifice,
cutii de distribuţie (electricitate), panouri de
distribuţie (electricitate), console de distribuţie
(electricitate), măşti pentru scufundare, costume
de scufundare, cipuri adn, fluiere pentru câini,
sonerii electrice pentru uşi, dozatoare/dozimetre,
tonuri de apel descărcabile pentru telefoanele
mobile, fişiere de muzică descărcabile, fişiere
de imagini descărcabile, grafice descărcabile
pentru telefoanele mobile, uscătoare pentru
fotografii/stative pentru fotografii, instrumente
de măsurat pentru croitorie, stative de
uscare (fotografie), aparate de uscare pentru
tipăriturile fotografice, conducte (electricitate),
dvd playere, dinamometre, dopuri de urechi
pentru scufundători, aparate pentru editarea
filmelor cinematografice, ceasornice cu nisip
(clepsidre), dispozitive pentru iluminarea
ouălor, tuburi de protecţie pentru cablurile
de electricitate, materiale pentru reţelele
electrice (fire de sârmă, cabluri), şine
electrificate pentru montarea spoturilor, garduri
electrificate, aparate electrodinamice pentru
comanda de la distanţă a macazurilor,
aparate electrodinamice pentru transmiterea la
distanţă a semnalelor, electrolizoare, bobine
electromagnetice, pixuri electronice (unităţi de
afişare vizuală, agende electronice, traducătoare
electronice de buzunar, etichete electronice
pentru produse, panouri informative cu afişaj
electronic, publicaţii electronice, descărcabile,
cititoare de cărţi electronice, zgărzi electronice
pentru dresarea animalelor, sisteme electronice
de control al accesului pentru uşile cu
interblocare, unităţi de efecte electrice şi
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electronice pentru instrumentele muzicale, table
electronice interactive, tag-uri de proximitate
electronice ca aparate de control de la distanţă,
partituri muzicale electronice, descărcabile,
afişaje numerice electronice, cârduri magnetice
codate, brăţări de identificare codate, magnetice,
cartele codate, aparate de mărit (fotografie,
epidiascoape, egalizatoare (aparate audio),
ergometre, exponometre (contoare de expunere
la lumină), oculare, instrumente care conţin
oculare, ochelari de protecţie, facsimile, aparate
pentru fermentare (aparate de laborator),
cabluri cu fibră optică, aparate pentru tăierea
filmelor, filme, expuse, filtre pentru măştile
respiratorii, filtre pentru utilizare în fotografie,
filtre pentru razele ultraviolete, pentru fotografie
măsurătoare pentru inele, extinctoare de
incendiu, alarme de incendiu, bătătoare de
stins incendiile, scări de incendiu, duze pentru
furtunurile de stins incendiile, maşini de stins
incendiile, pompe de incendiu, şalupe de stins
incendile, pături ignifuge, furtun de incendiu,
dispozitive de stingere a incendiilor, becuri
pentru blitz (fotografie), avertizoare luminoase
(semnale luminoase), blitzuri (fotografie),
dischete, debitmetre, ecrane fluorescente,
semnale de ceaţă, neexplozive, aparate de
analiză a alimentelor, cadre pentru transparenţă
fotografică, frecvenţmetre, cuptoare pentru
utilizare în laboratoare/etuve pentru utilizare în
laboratoare, mobilier special conceput pentru
laboratoare, fire fuzibile, siguranţe, cristale de
galena (detectoare), celule galvanice, baterii
galvanice, galvanometre, instrumente pentru
testarea gazelor, indicatoare de combustibil/
contoare de benzină, gazometre (instrumente
de măsurare), aparate de măsurare, aparate
de satinare pentru tipăriturile fotografice,
centuri cu greutăţi pentru scafandri, căşti
pentru comunicare la distanţă, senzori de
parcare pentru vehicule, imprimante de bilete,
chingi tip ham ajutătoare la ridicat greutăţi,
dispozitive de semnalizare pentru mânat vitele,
videoproiectoare, chei criptografice descărcabile
pentru primit şi cheltuit criptomonede, portofele
electronice descărcabile, terminale pentru
cârduri de credit, paşapoarte biometrice/
paşapoarte electronice, cărţi de identitate
biometrice, sisteme de poziţionare globală (gps),
mănuşi de protecţie împotriva accidentelor,
mănuşi pentru scafandri, mănuşi de protecţie
împotriva razelor x de uz industrial, ochelari de
protecţie pentru sporturi, grilaje pentru baterii,
dicţionare electronice portabile, kituri hands-free
(mâini libere) pentru telefoane, casete pentru
curăţarea capului (de înregistrare), căşti de
protecţie pentru sporturi, căşti de radio, aparate

pentru reglarea căldurii, aparate heliografice,
dispozitive de marcare a tivului, aparate de înaltă
frecvenţă, suporturi pentru bobine electrice,
holograme, difuzoare sirenă, roboţi umanoizi
cu inteligenţă artificială, hidrometre, higrometre,
fire de identificare pentru cablurile electrice,
mantale de identificare pentru cablurile electrice,
cârduri de identitate, magnetice, dispozitive de
pornire, electrice, pentru pornirea de la distanţă/
dispozitive electrice pentru pornirea de la
distanţă, incubatoare pentru culturile bacteriene,
indicatoare automate pentru presiune joasă în
anvelope, inductoare (electricitate), detectoare
cu infraroşu, circuite integrate, cârduri cu circuite
integrate (cârduri inteligente)/carduri inteligente
(cârduri cu circuite integrate), terminale
interactive cu ecran tactil, dispozitive de
intercomunicare, interfeţe pentru calculatoare,
invertoare (electricitate), aparate de marcat
fiscale, aparate de ionizare, nu cele pentru
tratarea aerului sau apei, calibre (instrumente
de măsurare), manşe de comandă pentru
calculatoare, altele decât cele pentru jocurile
video, tonomate, muzicale/automate muzicale
acţionate de fise (tonomate), tonomate pentru
calculatoare, cutii de joncţiune (electricitate),
manşoane de joncţiune pentru cablurile
electrice, genunchiere pentru muncitori, tăvi
de laborator, centrifuge de laborator, roboţi de
laborator, lactodensimetre, lactometre, laptopuri,
lasere, nu cele pentru scopuri medicale, capace
pentru lentile, lentile pentru astrofotografie,
cântare pentru scrisori, mire de nivelare
(instrumente topografice)/stadii (instrumente
topografice, instrumente de nivelare, nivele
(instrumente pentru determinarea orizontalei),
aparate şi echipamente pentru salvarea vieţii,
colaci de salvare, veste de salvare, centuri
de salvare, plute de salvare, capsule de
salvare pentru dezastre naturale, regulatoare
de lumină, electrice, indicatoare electronice cu
emisie de lumină, diode cu emisie de lumină
(led): balasturi pentru iluminat, paratrăsnete/
eclatoare, limitatoare (electricitate), încuietori,
electrice, lochuri (instrumente de măsurare),
indicatoare de pierdere electrică, difuzoare,
lanterne magice, casete magnetice, fire
magnetice, suporturi magnetice de date,
codificatoare magnetice unităţi cu bandă
magnetică pentru calculatoare, aparate de
rezonanţă magnetică (irm), nu cele pentru
scopuri medicale, magneţi, lupe (optică),
compasuri/busole marine, sonde marine de
adâncime, trasatoare paralele (tâmplărie),
geamanduri de marcare, stâlpi pentru antenele
fără fir, instrumente matematice, măsuri, aparate
pentru măsurarea grosimii articolelor din piele,
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aparate de măsurat, dispozitive de măsurat,
electrice, sticlărie gradată, instrumente de
măsurare, aparate pentru măsurarea grosimii
pielii, linguri pentru măsurare, megafoane,
cârduri de memorie pentru aparatele de
jocuri video, nivele de mercur, baloane
meteorologice, instrumente meteorologice,
metronoame, şuruburi micrometrice pentru
instrumentele optice, micrometre/ instrumente
de măsură, microfoane, microprocesoare,
microscoape, microtoame, contoare de distanţă
parcursă pentru vehicule/înregistratoare de
kilometraj pentru vehicule, oglinzi pentru
inspecţia muncii, oglinzi (optică), telefoane
mobile/celulare/telefoane celulare, modemuri,
maşini de numărat şi sortat bani, aparate de
monitorizare, altele decât cele pentru scopuri
medicale, monitoare (componente hardware
pentru calculatoare), monitoare (programe
de calculator), mouse (periferice pentru
calculatoare), mouse pad-uri/suporturi pentru
mouse, protecţii dentare pentru sporturi, aparate
şi instrumente nautice, aparate de semnalizare
navală, sisteme de navigaţie pentru vehicule
(calculatoare de bord), instrumente de navigaţie,
ace pentru pick-upuri/ace de pick-up, ace
pentru busolele topografice, semne cu neon,
plase de protecţie împotriva accidentelor, cleme
pentru nas pentru scufundători şi înotători,
calculator tip notebook, obiective (lentile)
(optică), instrumente de observare, octante,
ohmmetre, lanterne optice/lămpi optice, lentile
optice, instrumente şi aparate optice, sticlă
optică, fibre optice (filamente conductoare de
lumină: condensatoare optice, cititoare optice
de caractere, suporturi optice de date, discuri
optice, oscilografe, aparate de transvazare
a oxigenului, ozonizatoare (ozonizoare),
contoare de parcare, acceleratoare de
particule, pedometre, vizoare (lupe) pentru
uşi, periscoape, cutii petri, discuri de pick-
up/discuri de înregistrare audio, fotocopiatoare
(fotografice, electrostatice, termice), fotometre,
aparate de fototelegrafie, celule fotovoltaice,
aparate şi instrumente pentru fizică, pince-
nez, pipete pentru laborator, tuburi pitot,
planşete topografice (instrumente topografice),
planimetre, plăci pentru baterii, plottere, prize
electrice, fire cu plumb, fire cu plumb,
calculatoare de buzunar, polarimetre, playere
media portabile, aparat de măsurare cu
precizie, balanţe de precizie, conectori pentru
indicatoarele de presiune pentru supape,
manometre, aparate de măsurare a presiunii,
indicatoare de presiune, circuite imprimate,
plăci de circuite imprimate, imprimante pentru
utilizare împreună cu calculatoarele, prisme

(optică), sonde pentru scopuri ştiinţifice,
procesoare (unităţi centrale de procesare)/
unităţi centrale de procesare, ecrane de
proiecţie, aparate de proiecţie, dispozitive
de protecţie împotriva accidentelor pentru uz
personal, dispozitive de protecţie împotriva
razelor x, nu cele pentru scopuri medicale,
costume de protecţie pentru aviatori, căşti
de protecţie, măşti de protecţie,nu pentru uz
medical, căşti de protecţie pentru sporturi,
folii de protecţie adaptate pentru ecranele de
calculator, folii de protecţie adaptate pentru
telefoanele inteligente, raportoare (instrumente
de măsurare), dispozitive de perforare a
cartelelor pentru birou, butoane pentru sonerii,
pirometre, indicatoare de cantitate, aparate
radar, pagere radio, aparate radiologice pentru
scopuri industriale, ecrane de radiologie pentru
scopuri industriale, radiouri, aparate de emisie
pentru radiotelegrafie, aparate de emisie pentru
radiotelefonie, dispozitive de siguranţă pentru
traficul feroviar, aparate pentru măsurarea
distanţelor/telemetre, cititoare (echipament de
procesare a datelor), camere pentru vederea
din spate a vehiculului, pick-upuri, articole de
îmbrăcăminte reflectorizante, pentru prevenirea
accidentelor, veste de siguranţă reflectorizante,
refractometre, refractoare, aparate de reglare,
electrice, relee, electrice, instalaţii electrice
pentru controlul de la distanţă al operaţiunilor
industriale, dispozitive pentru control de la
distanţă, lasere de salvare cu semnale
luminoase, cartuşe de cerneală, neumplute,
pentru imprimante sau fotocopiatoare, pedale
wah-wah, instrumente de măsurare a înălţimii,
cap de manechin pentru cursuri de coafor
(material didactic), dispozitive pentru proiecţia
tastaturilor virtuale, pături de supravieţuire,
bărci de salvare, analizoare pentru dimensiunea
nanoparticulelor, bureţi pentru căşti, mănuşi
dotate cu senzori, dispozitiv de indicare cu
bilă pentru calculator (trackball), emoticoane
descărcabile pentru telefoane mobile, roboţi
pentru teleprezenţă termostate digitale pentru
control climatic, senzori piezoelectrici, diode
organice electroluminescente (oled), diode
emiţătoare de lumină cu puncte quantice (qled),
pipete pentru măsurare, altele decât de uz
medical sau de uz menajer, prize electrice,
computer game software, downloadable, torţe
de semnalizare pentru salvare, neexplozive
şi nepirotehnice, suporturi adaptate pentru
laptopuri, articole pentru acoperirea capului
sub formă de căşti de protecţie, rezistenţe,
electrice, măşti de protecţie respiratorie
pentru purificarea aerului, măşti de respiraţie,
altele decât cele pentru respiraţia artificială,
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manechine de resuscitare (materiale didactice),
simulatoare pentru învăţarea tehnicilor de
resuscitare, retorte, suporturi pentru retorte,
contoare de rotaţie, reostate, căşti (toci)
pentru echitaţie, măsurătoare pentru inele,
indicatoare rutiere, luminoase sau mecanice,
baghete indicatoare pentru aflarea surselor
de apă, rigle (instrumente de măsurare), linii
(instrumente de măsurare), zaharometre, plase
de siguranţă/ plase de salvare, prelate de
protecţie, centuri de siguranţă, altele decât cele
pentru scaune de vehicule şi echipamente,
salinometre, aparate de navigaţie prin satelit,
detectoare de semnale de satelit, sateliţi
pentru scopuri ştiinţifice, cântare, cântare
analizoare de greutate, scanere (echipamente
de procesare a . datelor), diafragme (fotografie),
diafragme pentru fotogravură, calibre pentru
şuruburile cu filet, dispozitive de securitate de
tip token (dispozitive de criptare, roboţi de
securitate pentru supraveghere, bastoane selfie
(monopode), lentile selfie, semi-conductoare,
sextanţi, manşoane pentru cablurile electrice,
încălţăminte de protecţie împotriva accidentelor,
iradierii şi incendiilor, declanşatoare (fotografie),
obturatoare (fotografie), lunete de vizare
pentru armele de foc/lunete telescopice pentru
armele de foc, sonerii de semnalizare, lămpi
de semnalizare, panouri de semnalizare,
luminoase sau mecanice, fluiere de
semnalizare, geamanduri de semnalizare,
semnale, luminoase sau mecanice, indicatoare
mecanice, indicatoare, luminoase, simulatoare
pentru conducerea şi controlul vehiculelor,
sirene, huse pentru laptopuri, calibre culisante,
proiectoare de diapozitive/aparate cu proiecţie
prin transparenţă, rigle de calcul, aparate
pentru măsurarea unghiurilor de înclinare/
clinometre/indicatori de pantă/inclinometre,
inele inteligente, ochelari inteligenţi, telefoane
inteligente, ceasuri inteligente, detectoare de
fum, tuburi cu oxigen, baterii solare, panouri
solare pentru producerea de energie electrică,
căşti pentru sudori, valve solenoid (comutatoare
electromagnetice), sonare, suporturi de
înregistrare audio, benzi de înregistrare
audio, aparate de transmitere a sunetelor,
aparate de înregistrare a sunetelor, aparate
de reproducere a sunetelor, instrumente de
localizare a sunetului, linii de sondaj, aparate
şi maşini de sondaj, sonde cu greutate
de plumb, paravane anti-scantei, portavoce,
lanţuri pentru ochelari, şnururi pentru ochelari,
lentile pentru ochelari, rame pentru ochelari,
tocuri pentru ochelari, ochelari, spectografe,
spectroscoape, aparate de verificare a vitezei
pentru vehicule, indicatoare de viteză, aparate

de măsurare a vitezei (fotografie, regulatoare
de viteză pentru pick-upuri, sferometre, nivele
cu bulă de aer, role (fotografie), fluiere pentru
sporturi, sisteme de aspersoare pentru protecţia
împotriva incendiilor, vincluri pentru măsurare,
echere pentru măsurare, regulatoare pentru
iluminarea scenei, stative pentru aparatele foto,
cabluri demaroare pentru motoare, aparate
pentru direcţie, automate, pentru vehicule,
transformatoare amplificatoare, casetofoane
portabile, stereoscoape, aparate stereoscopice,
distilatoare pentru experimentele de laborator,
stroboscoape, subwoofere, sulfitometre, ochelari
de soare, instrumente topografice, lanţuri
topografice, aparate şi instrumente topografice,
nivele topografice, tablouri de distribuţie, cutii
de distribuţie (electricitate), întrerupătoare,
electrice, rigle în formă det (teuri) pentru
măsurare, calculatoare tip tabletă, tahometre,
magnetofoane, taximetre, materiale didactice,
roboţi de învăţare, protecţii pentru dinţi, nu pentru
uz medical, aparate de telecomunicaţii sub formă
de bijuterii, fire de telegraf, telegrafe (aparate),
receptoare de telefon, aparate de telefon,
transmiţătoare pentru telefon, fire de telefon,
teleimprimatoare, telepromptere, teleruptoare,
telescoape, lunete telescopice pentru artilerie,
televizoare, indicatoare de temperatură, etichete
indicatoare de temperatură, nu cele pentru
scopuri medicale, terminale (electricitate),
eprubete, instrumente şi maşini pentru testarea
materialelor, aparate de testare, nu cele pentru
scopuri medicale, dispozitive pentru combaterea
furturilor, electrice, teodolite, camere de
imagistică termică, supape termionice/tuburi
termionice, termohigrometre, termometre, nu
cele pentru scopuri medicale, termostate,
termostate pentru vehicule, calculatoare client
subţire (thin client), lupe textile, distribuitoare
automate de bilete, comutator temporizat,
automat, aparate de înregistrare a timpului,
ceasuri (dispozitive de înregistrare a timpului),
braţe de pick-up, cartuşe de toner,
neumplute, pentru imprimante şi fotocopiatoare,
totalizatoare, conuri de trafic, semafoare
de circulaţie (dispozitive de semnalizare),
transformatoare (electricitate), tranzistoare
(electronice), transmiţătoare de semnale
electronice, transmiţătoare (telecomunicaţii),
seturi de transmisie (telecomunicaţii), plăci
transparente (fotografie)/diapozitive (fotografie),
transpondere, triode, trepiede pentru aparatele
de fotografiat, urinometre, unităţi flash usb,
manometru de vid, tuburi de vid (radio),
variometre, radiouri pentru vehicule, triunghiuri
de avertizare a avarierii vehiculului, verniere,
aparate de înregistrare video, casete video,
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casete cu jocuri video, ecrane video, telefoane
video, monitoare video pentru bebeluşi, casete
video, vizoare, fotografice, căşti de realitate
virtuală, viscozimetre, viziere pentru căşti,
regulatoare de tensiune pentru vehicule,
dispozitive de protecţie împotriva supratensiunii,
voltmetre, maşini de vot, plăcuţe pentru circuite
integrate, staţii radio portabile (walkie-talkie), tăvi
pentru developare (fotografie), indicatoare de
nivel al apei, undametre, dispozitive purtabile
de urmărire a activităţii, calculatoare purtabile,
monitoare de afişare video purtabile, poduri-
bascule, cântare, instrumente şi aparate de
cântărire, greutăţi, alarme cu fluier, conuri de
vânt pentru indicarea direcţiei vântului, conectori
de doză (electricitate), sisteme de cabluri
electrice pentru automobile, fire, electrice, măşti
de protecţie pentru muncitori, suporturi de odihnă
pentru încheieturile mâinilor pentru utilizare la
calculator, tuburi cu raze x, nu cele pentru
scopuri medicale, aparate cu raze x, nu cele
pentru scopuri medicale, filme radiologice (cu
raze x), expuse, fotografii cu raze x, altele
decât cele pentru scopuri medicale, aparate şi
echipamente de producere a razelor x, altele
decât cele pentru uz medical.

bebeluşilor, pistoale de hrănire de uz veterinar/
seringi de administrare de uz veterinar,
bandaje ortopedice pentru articulaţii/ bandaje
ortopedice pentru articulații, bandaje, elastice,
tăviţe renale pentru scopuri medicale, ploşti,
paturi cu vibraţii, paturi special concepute
pentru scopuri medicale, centuri pentru scopuri
medicale, centuri, electrice, pentru scopuri
medicale, implanturi biodegradabile de fixare
a oaselor, pături, electrice, pentru scopuri
medicale, aparate pentru testarea sângelui,
aparate de kinetoterapie de uz medical,
analizoare pentru măsurarea grăsimii corporale,
aparate pentru monitorizarea compoziţiei
corporale, ghete pentru scopuri medicale,
brăţări pentru scopuri medicale, stimulatoare
cerebrale, pompe de sân, perii pentru
curăţarea cavităţilor corporale, canule, truse
pentru instrumente utilizate de medici, truse
dotate cu instrumente medicale, cleşti pentru
castrare, catguturi, catetere, saltele pentru
naştere, clipsuri, chirurgicale, îmbrăcăminte
specială pentru camerele de operare,
scaune toaletă, articole de îmbrăcăminte
de compresie, compresoare (chirurgicale),
prezervative, containere special concepute
pentru deşeurile medicale, contraceptive,
nechimice, plasturi de răcire pentru scopuri
medicale, comprese de răcire pentru prim
ajutor, cuţite pentru bătături, corsete pentru
scopuri medicale, cârje, ventuze, perne pentru
scopuri medicale, defibrilatoare, freze dentare,
aparate şi instrumente dentare, aparate dentare,
electrice, fotolii stomatologice, proteze/seturi
de dinţi artificiali, aparate de diagnosticare
pentru scopuri medicale, dializoare, irigatoare
pentru spălături interne, tuburi de drenaj
pentru scopuri medicale, cearşafuri pentru
bolnavi, sticle cu picurător pentru scopuri
medicale, picurătoare pentru scopuri medicale,
tetine pentru bebeluşi/suzete pentru bebeluşi,
cornete acustice, pense auriculare, dopuri pentru
urechi (dispozitive de protecţie a urechii),
ciorapi elastici pentru scopuri chirurgicale,
electrocardiografe, electrozi pentru uz medical,
camere de endoscopie pentru scopuri medicale,
aparate pentru clismă de uz medical,
aparate pentru masajul estetic, biberoane/sticle
pentru bebeluşi, supape pentru biberoane,
tetine pentru biberoane, filtre pentru razele
ultraviolete, pentru scopuri medicale, dispozitive
de protecţie pentru deget utilizate în scopuri
medicale, forcepsuri, aparate de dezinfectare
pentru scopuri medicale, mobilier special
conceput pentru scopuri medicale, centuri
galvanice pentru scopuri medicale, tetine pentru
biberoane, filtre pentru razele ultraviolete, pentru

10. Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre,
ochi şi dinţi artificiali, articole ortopedice,
materiale de sutură, dispozitive terapeutice
şi de asistenţă adaptate pentru persoanele
cu handicap, aparate de masaj, aparate,
dispozitive şi articole pentru sugari, aparate,
dispozitive şi articole pentru activitate sexuală,
centuri  abdominale,  corsete  abdominale,
comprese abdominale, aparate pentru tratarea
acneei, ace de acupunctură, instrumente
electrice de acupunctură, dozatoare de aerosoli
pentru scopuri medicale, perne de aer pentru
scopuri medicale, perne gonflabile/pneumatice
pentru scopuri medicale, saltele cu aer
pentru scopuri medicale, saltele gonflabile/
pneumatice pentru scopuri medicale, tărgi
pentru ambulanţă, aparate de anestezie, măşti
de anestezie, analizoare pentru identificarea
bacteriilor utilizate în scopuri medicale, brăţări
anti-greaţă, brăţări anti-reumatism, inele anti-
reumatism, aparate pentru testarea adn şi
arn utilizate în scopuri medicale, aparate
pentru regenerarea celulelor stem utilizate
în scopuri medicale, branţuri supinătoare
pentru încălţăminte, fotolii de uz medical sau
stomatologic, dinţi artificiali, maxilare artificiale,
membre artificiale, piele artificială pentru scopuri
chirurgicale, aparate pentru respiraţie artificială,
sâni artificiali, ochi artificiali, tetine pentru
hrănire pentru bebeluşi/suzete pentru hrănirea
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scopuri medicale, dispozitive de protecţie pentru
deget utilizate în scopuri medicale, forcepsuri,
aparate de dezinfectare pentru scopuri medicale,
mobilier special conceput pentru scopuri
medicale, centuri galvanice pentru scopuri
medicale, dispozitive galvanice terapeutice,
gastroscoape, mănuşi pentru scopuri medicale,
mănuşi pentru masaj, hemocitometre, proteze
capilare, aparate auditive, antifoane pentru
urechi, stimulatoare cardiace, aparate de
monitorizare a ritmului cardiac, perne de
încălzire, electrice, pentru scopuri medicale/
termofoare, electrice, pentru scopuri medicale,
aparate terapeutice cu aer cald, aparate cu
vibraţii cu aer cald pentru scopuri medicale,
inhalatoare cu hidrogen, saltele cu apă
pentru scopuri medicale, seringi hipodermice,
centuri hipogastrice, pungi cu gheaţă pentru
scopuri medicale, dispozitive implantabile de
administrare subcutanată a medicamentelor,
cearşafuri pentru incontinenţă, incubatoare
pentru scopuri medicale, incubatoare pentru
bebeluşi, inhalatoare, injectoare pentru
scopuri medicale, insuflatoare, elevatoare
pentru pacienţi/ elevatoare pentru ridicarea
pacienţilor, bandaje pentru genunchi, ortopedice,
bisturie pentru scopuri chirurgicale, lămpi
pentru scopuri medicale, lanţete, lasere
pentru scopuri medicale, lentile (proteze
intraoculare) pentru implantare chirurgicală/
proteze intraoculare (lentile) pentru implantare
chirurgicală, piepteni pentru îndepărtarea
păduchilor, păpuşi gonflabile (păpuşi pentru
sex), aparate de rezonanţă magnetică (irm)
pentru scopuri medicale, măşti utilizate
de către personalul medical, aparate de
masaj, centuri pentru gravide, aparate şi
instrumente medicale, fire-ghid medicale, cupe
menstruale, aparate de microdermabraziune,
oglinzi pentru stomatologi, oglinzi pentru chirurgi,
aspiratoare nazale, ace pentru scopuri medicale,
aparate pentru vite utilizate în obstetrică,
aparate utilizate în obstetrică, mese de
operaţie, oftalmometre, oftalmoscoape, aparate
ortodontice, benzi de cauciuc ortodontice,
centuri ortopedice, încălţăminte ortopedică, tălpi
ortopedice, articole ortopedice, pernuţe pentru
prevenirea escarelor pe corpul pacienţilor,
pesare, aparate pentru exerciţii fizice de uz
medical, aparate de fizioterapie, pivoţi pentru
dinţii artificiali, feşe gipsate pentru scopuri
ortopedice, pisoare portabile, sonde pentru
scopuri medicale, dispozitive de protecţie
împotriva razelor x, pentru scopuri medicale,
pulsometre, pompe pentru scopuri medicale,
bastoane tetrapod pentru scopuri medicale,
lămpi cu cuarţ pentru scopuri medicale,

aparate radiologice pentru scopuri medicale,
monitoare radiologice pentru scopuri medicale,
aparate de radioterapie, tuburi de radium
pentru scopuri medicale, recipiente pentru
aplicarea medicamentelor, respiratoare pentru
respiraţia artificială, măşti respiratorii pentru
respiraţia artificială, aparate de resuscitare,
fierăstraie pentru scopuri chirurgicale, scalpele,
foarfeci pentru chirurgie, jucării sexuale, eşarfe
(bandaje de susţinere), perne soporifice pentru
insomnie, sfigmotensiometre/aparate pentru
măsurarea tensiunii arteriale/sfigmomanometre,
spirometre (aparate medicale), scuipători pentru
scopuri medicale, atele, chirurgicale, linguri
pentru administrarea medicamentelor, stenturi,
cearşafuri sterile, chirurgicale, stetoscoape,
ciorapi pentru varice, cămăşi de forţă,
brancarde, cu roţi/tărgi, cu roţi, suporturi pentru
platfus, sonde chirurgicale, bureţi chirugicali,
aparate şi instrumente chirurgicale, cuţite
chirurgicale, câmpuri chirurgicale, implanturi
chirurgicale alcătuite din materiale artificiale,
roboţi chirurgicali, bandaje suspensoare, ace
de sutură, materiale de sutură, seringi pentru
injecţii, seringi pentru scopuri medicale, protecţii
dentare pentru uz stomatologic, inele pentru
dentiţie, etichete indicatoare de temperatură
utilizate în scopuri medicale, aparate de testare
pentru scopuri medicale/aparate utilizate în
analizele medicale, pungi termice utilizate
în acordarea primului ajutor, comprese
termoelectrice (chirurgie), termometre pentru
scopuri medicale, fire de sutură, chirurgicale,
amortizoare pentru cârje, separatoare de degete
pentru scopuri ortopedice, tomografe pentru
scopuri medicale, raclete pentru curăţarea
limbii, apăsătoare de limbă, aparate de
tracţiune pentru scopuri medicale, aparate
pentru tratarea surzeniei, trocare, suspensoare/
bandaje herniare, lămpi cu raze ultraviolete
pentru scopuri medicale, centuri ombilicale,
sonde uretrale, seringi uretrale, ploşti ca
vase, aparate şi instrumente urologice, seringi
uterine, seringi vaginale, vaporizatoare pentru
scopuri medicale, aparate şi instrumente
veterinare, aparate de vibromasaj, cadre
pentru persoanele cu handicap, bastoane
pentru scopuri medicale, costume exoscheletice
robotizate, de uz medical, benzi pentru
acupresură, cleme pentru tetine/ cleme pentru
suzete, aparate pentru măsurarea colesterolului,
halate pentru examinarea pacienților, inele
biomagnetice de uz terapeutic sau medical,
măști faciale terapeutice, dispozitive pentru
masaj gingival pentru bebeluși, zdrobitoare
de medicamente, glucometre/dispozitive pentru
măsurarea nivelului de glucoză din sânge, lămpi
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curative de uz medical, aparate pentru spălarea
cavităţilor corporale, materiale de umplere a
golurilor din structura osoasă, realizate din
materiale artificiale, camere de inhalare/ camere
de inhalare, mese pentru examinare medicală,
nanoroboţi pentru scopuri medicale/naniţi pentru
scopuri medicale, benzi de kinesiologie, aparate
medicale de răcire pentru tratarea insolațiilor,
aparate de răcire medicale pentru utilizare
în hipotermie terapeutică, tăietoare de pastile,
măşti sanitare pentru scopuri medicale, măşti
cu led pentru scopuri terapeutice, pungi de apă
pentru scopuri medicale, cadre de mers cu roţi
pentru facilitarea mobilităţii, aparate cu raze x
pentru scopuri medicale, fotografii cu raze x
pentru scopuri medicale, tuburi cu raze x pentru
scopuri medicale, aparate şi echipamente de
producere a razelor x, pentru scopuri medicale,
concentratoare de oxigen pentru uz medical,
bandaje pentru susținere, cască cu terapie laser
pentru tratarea calviției.
11. Aparate şi instalaţii de iluminat, de încălzire,
de răcire, de producere a aburului, de gătit, de
uscare de ventilare, de distribuire a apei şi de
uz sanitar, arzătoare cu acetilenă, generatoare
de acetilenă, torţe cu acetilenă, aparate de
odorizare a aerului, aparate de răcire a aerului,
preîncălzitoare de aer, uscătoare cu aer, instalaţii
de filtrare a aerului, aparate de aer condiţionat
pentru vehicule, supape de aer pentru instalaţiile
de încălzire cu abur, aparate şi maşini de
purificare a aerului, sterilizatoare de aer, friteuze
cu aer, instalaţii de aer condiţionat, aparate de
aer condiţionat, arzătoare de alcool, dispozitive
anti-reflexiepentru vehicule (corpuri de iluminat)/
dispozitive contra orbirii pentru vehicule (corpuri
de iluminat), duze anti-stropire pentru robinete,
aparate de filtrare pentru acvarii, încălzitoare
pentru acvarii, lumini pentru acvarii, lămpi
cu arc, instalaţii pentru transportul cenuşei,
automate, autoclave, electrice, pentru gătit/
oale sub presiune, electrice, cuptoare pentru
brutărie, grătare, căzi de baie, căzi de baie
pentru băi de şezut, fitinguri pentru baie,
instalaţii pentru baie/instalaţii sanitare pentru
baie, încălzitoare pentru pat, aparate pentru
răcirea băuturilor, lumini pentru biciclete, bideuri,
pături, electrice, nu cele pentru scopuri medicale,
ţevi de cazan (tuburi) pentru instalaţiile de
încălzire, cazane, altele decât componentele
maşinilor, aparate de sterilizare a cărţilor,
suporturi pentru arzătoarele de gaz, aparate
de prăjit pâinea/prăjitoare de pâine, maşini de
făcut pâine, maşini de copt pâine, arzătoare
pentru lămpi, arzătoare, felinare cu lumânări,
carbon pentru lămpile cu arc, covoare încălzite
electric, corpuri de iluminat pentru plafoane,

radiatoare de încălzire centralizată, candelabre,
canale de fum pentru coşuri, suflante pentru
coşurile de fum, lampioane chinezeşti, fântâni
de ciocolată, electrice, aparate de cromatografie
pentru scopuri industriale, camere sterile
(instalaţii sanitare), articole de îmbrăcăminte
încălzite electric, prăjitoare de cafea, filtre de
cafea, electrice, maşini de cafea, electrice,
bobine (componente ale instalaţiilor de distilare,
încălzire sau răcire), ustensile pentru gătit,
electrice, aragazuri/maşini de gătit, aparate
şi instalaţii de gătit, inele pentru gătit, plite
electrice, cutii de răcire, electrice/răcitoare,
electrice, răcitoare pentru cuptoare/cuve de
răcire pentru cuptoare, instalaţii de răcire
pentru apă, instalaţii de răcire pentru lichide,
maşini şi instalaţii de răcire, instalaţii şi
echipamente de răcire, instalaţii de răcire
pentru tutun, lămpi cu lumină rece, vane
(încălzire), friteuze, electrice, dispozitive de
dezgheţare pentru vehicule, aparate pentru
deshidratarea deşeurilor alimentare, cuptoare
dentare, aparate de dezodorizare, nu cele pentru
uz personal, instalaţii de desalinizare, aparate
de desicare, lumini direcţionale pentru biciclete,
frigidere, aparate de răcire şi congelatoare
pentru depozitare în scopuri medicale, lămpi
terapeutice, nu pentru scopuri medicale, sistem
de cultură hidroponică, recipienţi termici electrici,
aparate pentru deshidratat alimente, electrice,
aparate de încălzit mâinile cu alimentare la usb,
încălzitoare de căni cu alimentare la usb, aparate
pentru gătit cuşcuş, electrice, lămpi standard/
lămpi de podea, vase pentru tajine, electrice/
vase pentru tajine, electrice, proiectoare de
lumină, maşini de ceaţă, aparate si instalaţii
de încălzire prin pardoseală, umidificatoare,
maşini electrice de făcut lapte de soia, capsule
de cafea, goale, pentru aparate electrice
de cafea, distribuitoare electrice de băuturi,
tuburi de descărcare, pentru iluminat, electrice,
dozatoare de substanţe dezinfectante pentru
toalete, aparate de dezinfectare, aparate de
dezinfectare pentru scopuri medicale, coloane
de distilare, aparate de distilare, lanterne pentru
scufundare, emiţătoare pentru irigaţii cu picurare
(fitinguri pentru irigaţii), aparate de uscare,
aparate de uscare pentru nutreţ şi furaj/aparate
de uscare pentru furaj, aparate şi instalaţii
de uscare, evaporatoare, vase de expansiune
pentru instalaţiile de încălzire centralizată, hote
de extracţie pentru bucătării, fiare de călcat cu
abur pentru ţesături, instalaţii cu beculeţe pentru
decoraţiuni festive/ghirlande luminoase pentru
decoraţiuni festive, ventilatoare (aer condiţionat),
ventilatoare (componente ale instalaţiilor de
aer condiţionat), ventilatoare electrice pentru
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uz personal, aparate de alimentare pentru
cazanele de încălzire, filamente pentru lămpile
electrice, filtre pentru aerul condiţionat, filtre
pentru apa potabilă, şeminee, domestice,
fitinguri, formate pentru cuptoare fitinguri formate
pentru cuptoare torţe, coşuri de faclă pentru
utilizare în industria petrolieră, drumuri de fum
pentru cazanele de încălzire, instalaţii de tras
apa, aparate de gătit la aburi, electrice, saci
pentru picioare, încălziţi electric, încălzitoare
pentru picioare, electrice sau neelectrice, forje,
portabile, fântâni, congelatoare, brichete pentru
aprinderea gazului, aparate pentru prăjirea
fructelor, aparate de dezinfectare, nu cele
pentru scopuri medicale, grătare de cuptor,
cenuşare pentru cuptoare/cutii de cenuşă pentru
cuptoare, cuptoare, altele decât cele utilizate în
laborator, brichete cu gaz, aparate de epurare
a gazelor, epuratoare de gaz (componente ale
instalaţiilor cu gaz)/ epuratoare (componente
ale instalaţiilor cu gaz), arzătoare pe gaz,
boilere cu gaz, lămpi cu gaz, condensatoare
de gaz, altele decât componentele maşinilor,
arzătoare germicide, lămpi germicide pentru
purificarea aerului, aparate pentru încălzirea
lipiciului, uscătoare de păr, aparate de uscare
a mâinilor pentru băi, lanterne pentru cap/
lămpi portabile cu fixare pe cap, faruri pentru
automobile, cămine, acumulatoare de căldură,
regeneratoare de căldură, schimbătoare de
căldură, altele decât componentele maşinilor,
pompe de căldură, pistoale cu aer cald,
încălzitoare pentru vitrine, încălzitoare pentru
băi, încălzitoare pentru vehicule, încălzitoare
pentru fiare, încălzitoare, electrice, pentru
biberoane, aparate de încălzire, instalaţii de
încălzire, instalaţii de încălzire (apă)/instalaţii
pentru încălzirea apei, cazane de încălzire,
aparate de încălzire pentru combustibili solizi,
lichizi sau gazoşi, aparate de încălzire, electrice,
elemente de încălzire, plite de încălzire, aparate
de încălzire pentru dezgheţarea parbrizelor
ia vehicule, filamente de încălzire, electrice,
perne cu încălzire, electrice, nu cele pentru
scopuri medicale/pernuţe cu încălzire, electrice,
nu cele pentru scopuri medicale, aparate de
încălzire şi răcire pentru distribuirea băuturilor
calde şi reci, cuptoare cu aer cald, aparate
cu aer cald, fitinguri pentru baie cu aer cald,
reşouri, sticle cu apă caldă, numere luminoase
pentru case, umidificatoare pentru radiatoarele
de încălzire centralizată, hidranţi, aparate pentru
hidromasaj, maşini şi aparate de făcut gheaţă,
maşini de făcut îngheţată, încălzitoare cu
imersie, arzătoare incandescente, incineratoare,
aparate de ionizare pentru tratarea aerului
sau apei, ceainice, electrice, mobilier pentru

cuptoarele de ardere (suporturi), cuptoare de
ardere, maşini de gătit (cuptoare), arzătoare
de laborator, lămpi de laborator, carcase
pentru lămpi/cupole pentru lămpi, lămpi pentru
ochelari, sticle pentru lămpi, globuri cu lampă/
globuri pentru lămpi, reflectoare pentru lămpi,
abajururi pentru lămpi, lămpi electrice, lămpi
cu petrol, arzătoare cu petrol, aparate pentru
spălarea/absorbţia uleiului, fântâni ornamentale,
fitinguri pentru cuptoare din argilă refractară,
arzătoare cu oxihidrogen, pasteurizatoare, ţevi
(componente ale instalaţiilor sanitare)/ţevi de
apă pentru instalaţiile sanitare, încălzitoare
pentru farfurii, încălzitoare de buzunar, instalaţii
de polimerizare, maşini de făcut făină de
orez, electrice, pentru uz casnic, rezervoare
de apă sub presiune, instalaţii de procesare a
combustibililor nucleari şi materialului nuclear
moderator/ nucleari şi materialului nuclear
moderator, instalaţii de epurare pentru apele
reziduale, capace de radiator, radiatoare,
electrice, radiatoare (încălzire), turnuri de
rafinare pentru distilare, dulapuri frigorifice,
maşini şi aparate de refrigerare, camere de
refrigerare/răcitoare de tip walk-in, containere
frigorifice, aparate şi instalaţii de refrigerare,
vitrine frigorifice, frigidere, accesorii de reglare
pentru instalaţiile şi ţevile de apă sau gaz,
accesorii de reglare şi de siguranţă pentru
ţevile de gaz, accesorii de reglare şi de
siguranţă pentru instalaţiile de apă, accesorii
de reglare şi de siguranţă pentru instalaţiile
de gaz, prăjitoare, ţepuşe pentru prăjire, frigări
pentru prâjire, aparate de prăjire/plite pentru
fript (aparate de gătit)/grătare (aparate de
gătit), rotisoare, lămpi de siguranţă, accesorii
de siguranţă pentru instalaţiile şi ţevile de
apă sau gaz, aparate şi instalaţii sanitare,
instalaţii pentru saună, reflectoare, cabine de
duş, duşuri, chiuvete, prize pentru corpurile
de iluminat electrice, ciorapi, încălziţi electric,
colectoare termice solare (încălzire), cuptoare
solare, maşini de gătit sous-vide, electrice,
băi spa (căzi), cazane cu abur, altele decât
componentele maşinilor, instalaţii de generare
a aburului, acumulatoare de aburi, aparate
cu abur pentru faţă (saune), sterilizatoare,
distilatoare, sobe (aparate de încălzire), lămpi
stradale, cadre structurale pentru cuptoare/
cadre de metal pentru cuptoare, aparate de
clorinare pentru piscine, aparate pentru bronzat
(solarii), robinete pentru ţevi şi conducte/
robineţî pentru ţevi şi conducte, robinete/
robineţi, ventile termostatice (componente ale
instalaţiilor de încălzire), prăjitoare de tutun,
vase de toaletă, scaune de toaletă, toalete,
portabile, toalete (closete cu apă)/closete cu
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apă, lanterne electrice/lanterne electrice de
buzunar, prese pentru tortilla, electrice, tuburi,
'luminoasei pentru ilumina, cabine pentru băi
turceşti, portabile, lămpi cu raze ultraviolete,
nu cete pentru scopuri medicale, pisoare ca
obiecte sanitare, faruri de vehicule, reflectoare
de vehicule, hote de aerisire, instalaţii şi aparate
de ventilaţie (aer condiţionat), instalaţii de
ventilaţie pentru vehicule (aer condiţionat), hote
de aerisire pentru laboratoare, dispozitive pentru
copt vafele belgiene, electrice, vase de încălzire,
lavoare pentru spălat mâinile (componente
aîe instalaţiilor sanitare)/bazine pentru spălat
mâinile (componente ale instalaţiilor sanitare),
şaibe pentru robinetele de apă/şaibe pentru
robineţii de apă, încălzitoare de apă, instalaţii
de distribuire a apei, instalaţii de conducte de
apă, instalaţii de purificare a apei, aparate de
filtrare a apei, sterilizatoare de apă, aparate
şi maşini pentru purificarea apei, aparate
şi instalaţii pentru dedurizarea apei, instalaţii
pentru alimentarea cu apă, instalaţii de tragere
a apei/dispozitive de evacuare a apei din
rezervoarele de toaletă, aparate de captare a
apei, instalaţii de irigat, automate, maşini de
irigat pentru scopuri agricole, aparate cu jet de
apă, fitile adaptate pentru sobele pe kerosen,
vitrine pentru depozitarea vinurilor, electrice,
aparate electrice pentru fabricarea iaurtului,
dezumidificatoare.
12. Vehicule, aparate de deplasare pe
uscat, în aer sau pe apă, petice din
cauciuc adezive pentru repararea camerelor
de aer, transportoare aeriene, aparate,
maşini şi dispozitive aeronautice, avioane,
vehicule aeriene, pompe de aer (accesorii
pentru vehicule), vehicule cu pernă de
aer, airbag-uri (dispozitive de siguranţă
pentru automobile), aeronave, dirijabile/baloane
dirijabile, ambulanţe, avioane amfibii, dispozitive
anti-reflexie pentru vehicule/dispozitive contra
orbirii pentru vehicule, lanţuri antiderapante,
dispozitive antifurt pentru vehicule, alarme
antifurt pentru vehicule, vehicule blindate,
scrumiere pentru automobile, capote de
automobile, lanţuri de automobile, şasiuri de
automobile, anvelope de automobile, caroserii
de automobile, vehicule subacvatice autonome
pentru cercetările pe fundul mării, fusuri
de osie, osii pentru vehicule, saci adaptaţi
pentru cărucioare, contragreutăţi pentru roţile
vehiculului, benzi pentru butucii de roată, barje,
coşuri adaptate pentru biciclete, burdufuri pentru
autobuzele articulate, cricuri de bicicletă, lanţuri
de bicicletă, ghidoane de bicicletă, anvelope de
bicicletă, frâne de bicicletă, apărătoare de noroi
pentru bicicletă, manivele de bicicletă, motoare

de bicicletă, pedale de bicicletă, roţi de bicicletă,
şei de bicicletă, cadre de bicicletă, sonerii de
bicicletă, remorci pentru bicicletă, cărucioare
pentru animale de companie, camioane dotate
cu funcție de macara, drone de livrare, elicoptere
de mici dimensiuni, comandate de la distanță,
pentru obținere de imagini, giroplan, elicoptere,
scutere cu autobalans, scutere electrice
cu autobalans, monocicluri cu autobalans,
clipsuri pentru capota vehiculelor /clipsuri
pentru capota vehiculelor, anvelope pentru
utilaje de deszăpezire, clopote de scufundare,
suporturi de pahare pentru vehicule, biciclete,
biciclete electrice, căngi pentru ambarcaţiuni,
ambarcaţiuni, caroserii de vehicule, boghiuri
pentru vagoanele de care ferată, garnituri
de frână pentru vehicule, saboţi de frână
pentru vehicule, segmenţi de frână pentru
vehicule, plăcuţe de frână pentru autovehicule,
discuri de frână pentru vehicule, frâne pentru
vehicule, amortizoare pentru materialele rulante
feroviare, bări de protecţie pentru automobile,
aparate şi instalaţii de transport pe cablu,
chesoane (vehicule), drone aparate de filmat/
drone aparate de fotografiat, maşini de camping/
case mobile, canoe, capace pentru rezervoarele
de combustibil ale vehiculelor, rulote, cabine
pentru instalaţiile de transport pe cablu, maşini/
autoturisme/automobile, cărucioare de transport,
carcase pentru anvelopele pneumatice/ carcase
pentru anvelopele pneumatice, rotile pentru
cărucioare (vehicule)/rotile pentru cărucioarele
de transport (vehicule), vagonete de transportat
oala de turnare/cărucioare de transportat oala de
turnare, telescaune, brichete pentru automobile,
circuite hidraulice pentru vehicule, drone civile,
cărucioare de curăţenie, tacheţi (nautică),
clipsuri adaptate pentru fixarea pieselor auto
în caroserie, ambraiaje pentru vehiculele
terestre, betoniere, biele pentru vehiculele
terestre, altele decât componentele motoarelor,
cuplaje pentru vehiculele terestre, huse pentru
volanul vehiculului, cartere pentru componentele
vehiculelor terestre, altele decât pentru motoare,
gruie pentru ambarcaţiuni, triciclete pentru
livrări/tricicluri de transport, vagoane-restaurant,
mecanisme de decuplare pentru ambarcaţiuni,
uşi pentru vehicule, dragi (ambarcaţiuni),
protecţii pentru roţile de bicicletă, maşini
fără şofer (maşini autonome)/mașini autonome,
motoare de acţionare pentru vehiculele terestre,
lanţuri de acţionare pentru vehiculele terestre,
scaune de catapultare pentru aeronave, lagăre
de motor pentru vehiculele terestre, motoare
pentru vehiculele terestre, tranchete (din
cauciuc) pentru nave, feriboturi, cărucioare de
pescuit, bandaje pentru roţile de cale ferată,
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saci de iarnă adaptaţi pentru cărucioare/saci
de iarnă adaptaţi pentru cărucioarele de copii,
saci de iarnă adaptaţi pentru cărucioare/saci
de iarnă adaptaţi pentru cărucioarele de copii,
elevatoare cu furcă, roţi de cuplaj pentru
vehiculele terestre, funiculare, coşuri de fum
pentru nave, coşuri de fum pentru locomotive,
cutii de viteze pentru vehiculele terestre,
mecanisme de acţionare pentru vehiculele
terestre, angrenaje pentru biciclete, maşinuţe
de golf (vehicule), cărucioare de manipulare,
tetiere pentru scaunele vehiculului, ştergătoare
de faruri, capote pentru motoarele vehiculelor,
capote pentru vehicule, claxoane pentru
vehicule, cărucioare pentru furtun, baloane cu
aer cald, capace pentru butucul roţii, butuci
pentru roţile vehiculului, butuci pentru roţile
de bicicletă, hidroavioane, pasarele înclinate
pentru ambarcaţiuni, motoare cu reacţie pentru
vehiculele terestre, sănii, şalupe, locomotive,
autocamioane/camioane, piuliţe pentru roţile
vehiculului, portbagaje pentru vehicule, plase
de portbagaj pentru vehicule, catarge pentru
ambarcaţiuni, vehicule militare de transport,
drone militare, roţi de cărucioare miniere,
vagonete de mină, scutere de mobilitate,
mopeduri, autobuze, autocare, scutere,
automobile de curse, cricuri de motocicletă, şei
de motocicletă, lanţuri de motocicletă, cadre de
motocicletă, ghidoane de motocicletă, motoare
de motocicletă, motociclete, motoare, electrice,
pentru vehiculele terestre, apărătoare de noroi,
dispozitive antiderapante pentru anvelopele
vehiculelor, vâsle, padele pentru canoe, coşuri
adaptate pentru biciclete, coşuri adaptate pentru
motociclete, paraşute, pontoane, hublouri,
cărucioare pentru copii, mecanisme de propulsie
pentru vehiculele terestre, pompe pentru
anvelopele de bicletă, trotinete (vehicule), huse
pentru cărucioarele de copii, copertine pentru
cărucioarele de copii, plase împotriva ţânţarilor
adaptate pentru cărucioarele de copii, cărucioare
de copii, cuplaje de căle ferată, vagoane
de cale ferată, oglinzi retrovizoare, angrenaje
reductoare pentru vehiculele terestre, vehicule
frigorifice, vagoane frigorifice de cale ferată,
vehicule cu comandă de la distanţă, altele decât
jucăriile, vehicule pentru cercetări subacvatice
acţionate de la distanţă, truse de scule pentru
repararea camerelor de aer, sănii de salvare,
alarme de marşarier pentru vehicule, jante
pentru roţi de bicicletă, jante pentru roţi de
vehicule, maşini robotizate, carucioare tip cuşcă
cu role, material rulant pentru căile ferate
funiculare, material rulant pentru căile ferate,
furcheţi/dame (de ramă), camioane pentru
transportul gunoiului, cârme, huse pentru şeile

bicletelor, huse pentru şeile motocicletelor, genţi
de şa adaptate pentru biciclete, centuri de
siguranţă pentru scaunele vehiculului, scaune
de siguranţă pentru copii, pentru vehicule, elice
pentru ambarcaţiuni, elice, elice (propulsoare)
pentru nave, vâsle/rame, hidroavioane, huse
de scaun pentru vehicule, hamuri de siguranţă
pentru scaunele vehiculului, coci de nave, nave,
amortizoare de şocuri cu arc pentru vehicule,
amortizoare de şocuri pentru automobile,
cărucioare de cumpărături, ataşe, oglinzi laterale
pentru vehicule, semnalizatoare pentru vehicule,
suporturi de schiuri pentru maşini, teleschiuri,
cuşete de dormit pentru vehicule, cuşete
de dormit, sănii (vehicule), sănii cu motor,
anvelope solide pentru roţile vehiculului, vehicule
spaţiale, huse pentru roata de rezervă/huse
pentru anvelope de rezervă, vergi de navă,
spiţe pentru anvelope, spoilere pentru vehicule,
cleme de spiţe pentru roţi, spiţe pentru
roţile de bicicletă, maşini sport, autocisterne
pentru stropit, transmisii de comandă pentru
nave, volane pentru vehicule, parasolare
adaptate pentru automobile, amortizoare
suspensie pentru vehicule, obloane ridicătoare
(componente ale vehiculelor de teren)/hayoane
acţionate electric (componente ale vehiculelor
de teren), teleferice (telecabine)/cabine de
funicular, camioane basculante, vagonete
basculante, coaste de lemn (cadre) pentru
nave, bene basculante pentru autocamioane/
bene basculante pentru camioane, dispozitive
de basculare (componente ale vagoanelor
de cale ferată), convertizoare ale cuplului
de torsiune pentru vehiculele terestre, bare
de torsiune pentru vehicule, autocamioane
de tractare/autocamioane de depanare pentru
transport, tractoare, sisteme de tractare pentru
vehicule, remorci (vehicule), remorci pentru
transportarea bicicletelor, tramvaie, lanţuri de
transmisie pentru vehiculele terestre, arbori de
transmisie pentru vehiculele terestre, transmisii
pentru vehiculele terestre, benzi de rulare pentru
vehicule (tip tractor)/benzi de rulare pentru
vehicule (role şenile), benzi de rulare pentru
reşaparea anvelopelor, triciclete, drezine de
mână, anvelope fără cameră pentru biciclete,
camere de aer pentru anvelopele pneumatice,
camere de aer pentru anvelopele de bicicletă,
turbine pentru vehiculele terestre, cărucioare
cu două roţi/cărucioare de bagaje/cărucioare
de magazie, inserţii de anvelope, anvelope
pentru roţile vehiculului, anvelope pneumatice,
şasiuri pentru vehicule, tapiţerii pentru vehicule,
supape pentru anvelopele vehiculului, autodube
(vehicule), roţi de vehicul, şasiuri pentru
vehicule, bare de protecţie pentru vehicule, scări
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pentru vehicule, spiţe pentru roţile vehiculului,
arcuri de suspensie pentru vehicule, scaune
de vehicule, huse pentru vehicule (formate),
manşe de comandă pentru vehicule, vehicule
acvatice, roabe, scaune cu rotile, geamuri
pentru vehicule, parbrize, ştergătoare de parbriz,
iahturi, cărucioare, trăsuri trase de cai, vehicule
amfibii, vehiculelor pentru toate tipurile de teren,
vehicule electrice, vehicule de deplasare pe
uscat, în aer, pe apă sau pe calea ferată.
14. Metale preţioase şi aliaje ale acestora,
bijuterii, pietre preţioase şi semipreţioase,
ceasornice şi instrumente pentru măsurarea
timpului, agate, ceasuri cu alarmă, aliaje
din metale preţioase, amulete (bijuterii),
ancore (ceasornicărie), ceasuri atomice,
insigne din metale preţioase, casete
ale arcului (ceasornicărie), mărgele pentru
fabricarea bijuteriilor, cutii din metale
preţioase, brăţări (bijuterii), brăţări realizate
din textile brodate (bijuterii), broşe-(bijuterii),
busturi din metale preţioase, caboşoane,
lanţuri (bijuterii), pandantive pentru brelocuri,
cronografe (ceasuri), cronometre, instrumente
cronometrice, cronoscoape, cleme pentru
bijuterii, ace de ceasornic, cutii de ceasuri,
ceasornice, ceasuri şi ceasornice, electrice,
mecanisme de ceasuri, bijuterii cloisonne,
monede, ceasuri de comandă (ceasuri de
referinţă)/ceasuri de referinţă, suvenire din
cupru, crucifixuri din metale preţioase, altele
decât bijuteriile, crucifixuri ca bijuterii, inele
retractabile pentru chei/ lanţuri retractabile
pentru chei, ace bijuterii pentru pălării, butoni
de cămaşă, cadrane (ceasornicărie), diamante,
cercei, figurine din metale preţioase/statuete
din metale preţioase, aur, în formă brută sau
foiţă, fire de aur (bijuterii), bijuterii pentru pălării,
lingouri din metale preţioase, iridiu, bijuterii din
fildeş, gagat, în formă brută sau semipretucrată,
bijuterii din chihlimbar, pandantive bijuterii/
pandantive pentru bijuterii, bijuterii, cutii de
bijuterii, furnituri de bijuterii, portofele de bijuterii,
înele de chei (inele despicate cu bijuterie fără
valoare sau podoabă decorativă)/lanţuri pentru
brelocuri (inele despicate cu bijuterie fără valoare
sau podoabă decorativă), medalioane (bijuterii),
medalii, misbaha (mărgele de rugăciune),
mecanisme pentru ceasuri şi ceasornice, coliere
(bijuterii), oîivine (pietre preţioase)/peridote, ace
ornamentale, ornamente din gagat, osmiu,
paladiu, bijuterii cu strasuri (imitaţii de bijuterii),
perle realizate din ambroid (chihlimbar presat),
perle (bijuterii), pendule (ceasornicărie), ace
(bijuterii), platină (metal), metale preţioase, în
formă brută sau semiprelucrate, pietre preţioase,
cutii de prezentare pentru ceasuri, cutii de

prezentare pentru bijuterii, rodiu, inele (bijuterii),
rozarii/mătănii, ruteniu, pietre semipreţioase,
bijuterii pentru pantofi, fire de argint (bijuterii),
argint, în formă brută sau foiţă, spinel (piatră
preţioasă), inele despicate pentru chei din metal
preţios, fibre dir argint (fire de argint), statuete din
metal preţios, cronometre, cadrane solare, fibre
din metal preţios (bijuterii)/fire din metal preţios
(bijuterii), agrafe de cravată, ace de cravată,
curele de ceas/curele pentru ceasurile de mână/
cureluşe de ceas, lanţuri de ceas, arcuri de
ceas, sticle de ceas/geamuri de ceas, cutii de
ceas (componente ale ceasurilor), ace de ceas,
ceasuri, opere de artă din metal preţios, ceasuri
de mână.
15. Instrumente muzicale, pupitre pentru note
şi pupitre pentru instrumente muzicale, baghete
pentru dirijori, acordeoane, cimpoaie, balalaici
(instrumente muzicale cu corzi), fluiere din
bambus, bandoneoane, banjouri, flaşnete,
basuri (instrumente muzicale), burdufuri
pentru instrumentele muzicale, şuruburi de
arcuş pentru instrumentele muzicale, arcuşuri
pentru instrumentele muzicale, căluşuri pentru
instrumentele muzicale, buciume (trompete),
cariloane (instrumente muzicale), cutii pentru
instrumentele muzicale, castaniete, cutguturi
pentru instrumentele muzicale, suporturi de
bărbie pentru viori, clarinete, goarne, colofoniu
pentru instrumentele muzicale cu corzi/
sacâz pentru instrumentele muzicale cu
corzi, concertine, baghete de dirijori, cornete
(instrumente muzicale), cimbale, contrabasuri,
feţe de tobe/feţe pentru tobe, tobe (instrumente
muzicale), beţe pentru tobe, instrumente
muzicale electroncie, flaute, gonguri, chitări,
clopoţei (instrumente muzicale), muzicuţe,
armonii, corzi de harpă, harpe, pălării cu clopoţei
(instrumente muzicale), cornuri (instrumente
muzicale), păr de cal pentru arcuşuri
pentru instrumentele muzicale, huqin (viori
chinezeşt), regulatoare de intensitate pentru
pianele mecanice, harpa evreiască (instrumente
muzicale), cadre de timpan, timpane,
claviaturi pentru instrumentele muzicale, clape
pentru instrumentele muzicale, lire, mandoline,
claviete, muştiucuri pentru instrumentele
muzicale, benzi de hârtie pentru instrumentele
muzicale mecanice (pianolă), pupitre pentru
partituri, sintetizatoare, instrumente muzicale,
cutii muzicale, surdine pentru instrumentele
muzicale/amortizoare (de sunet) pentru
instrumentele muzicale, oboaie, ocarine, orgi,
pedale pentru instrumentele muzicale, cheiţe
(de acordare) pentru instrumentele muzicale,
benzi de hârtie perforată (pentru instrumentele
muzicale mecanice), claviaturi de pian, corzi
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de pian, clape de pian, piane, pipa (chitări
chinezeşti), plectre/pene pentru instrumentele
cu corzi, ancii, tobe robotice, valize pentru
instrumente muzicale, corzi pentru instrumente
muzicale, saxofoane, sheng (instrumente de
suflat chinezeşti), stative pentru instrumentele
muzicale, baghete pentru arcuşuri pentru
instrumentele muzicale, instrumente muzicale cu
corzi, corzi pentru instrumentele muzicale, suona
(trompete chinezeşti), tamburine, tam-tamuri,
triunghiuri (instrumente muzicale), tromboane,
trompete, ciocănele de acordare, diapazoane,
dispozitive de întors paginile pentru partituri,
valve pentru instrumentele muzicale, viole, viori,
tuburi sonore pentru orgi, xilofoane, ţitere.
16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii (tipărite), articole de
papetărie şi de birou, cu excepţia mobilei, adezivi
pentru papetărie sau de uz casnic, materiale
de desen şi materiale pentru artişti, pensule,
materiale didactice şi educative, folii de plastic
pentru documente, folii şi pungi pentru ambalat
şi împachetat, caractere tipografice, forme de
tipar, foi absorbante din hârtie sau plastic pentru
ambalarea produselor alimentare, ştampile cu
adresă, plăci cu adresă pentru maşinile de
adresare, maşini de adresare, dozatoare de
bandă adezivă (rechizite de birou), benzi adezive
pentru papetărie sau de uz casnic, benzi de
lipit pentru papetărie sau de uz casnic, adezivi
(lipiciuri) pentru papetărie sau de uz casnic,
panouri publicitare din hârtie sau carton, albume,
almanahuri, animaţii de tip celulă, invitaţii
(papetărie), acuarele/culori acrilice (picturi),
machete arhitecturale, table aritmetice/tabla
înmulţirii, palete pentru amestecarea acuarelelor
pentru artişti, atlase, pungi (plicuri, săculeţi)
din hârtie sau plastic, pentru ambalat, pungi
pentru gătitul la microunde, bile pentru pixuri
cu bilă, bancnote, bannere din hârtie, bavete
din hârtie, bavete, cu mâneci scurte, din
hârtie, şine de legare (legătul cărţilor), mostre
biologice utilizate în microscopie (materiale
didactic, table de scris, sugative, schiţe/planuri,
materiale de legătorie, aparate şi maşini de
legătorie (echipamente de birou), suporturi
pentru cărţi, cărţi broşate, semne de cărţi,
cărţi, ambalaje pentru sticle din hârtie sau
carton, învelitori pentru sticle din carton sau
hârtie, cutii din hârtie sau carton, fanioane din
hârtie, suporturi cu sertare pentru papetărie
(rechizite de birou), calendare, pânze pentru
pictură, hârtie carbon, carton, tuburi din carton,
carduri/cartele, carcase pentru ştampile (sigilii),
cataloage, cretă pentru litografie, suporturi de
cretă, creioane de cărbune, indicatoare pentru
hărţi, neelectronice, cromolitografii (în mai multe

culori)/cromo, benzi pentru trabucuri, planşete
cu clamă (pentru hârtii), clipsuri de birou/
capse de birou, clipsuri pentru suporturile de
ecusoane (rechizite de birou), pânză pentru
legatul cărţilor/pânză de legătorie, suporturi de
pahare din hârtie, benzi desenate, compasuri
pentru desen, claviatură de culegere (tipărire),
culegare, pungi conice din hârtie, hârtie de calc
(papetărie), cordoane pentru legătorie/cordoane
de legătorie, paste corectoare (rechizite
de birou), cerneală corectoare (heliografie),
benzi corectoare (rechizite de birou), coperţi
(papetărie)/învelitori (papetărie), recipiente din
hârtie pentru creme, imprimante pentru carduri
de credit, neelectrice, protecţii din hârtie pentru
tava de instrumente dentare, protecţii de
birou, diagrame, dosare pentru documente
(papetărie), laminatoare de documente pentru
birou, suporturi pentru documente (papetărie),
protecţii din hârtie pentru sertare, parfumate sau
nu, blocuri de desen, ace pentru panou de
plută/piuneze, planşete pentru desen, materiale
pentru desen, instrumente pentru desen, seturi
pentru desen, peniţe pentru desen, rigle pentru
desen, duplicatoare, benzi elastice pentru birou,
hârtie pentru electrocardiograf, galvanotipie,
şabloane de broderie (modele), plăci de gravură,
gravuri, dispozitive pentru sigilarea plicurilor,
pentru birou, plicuri (papetărie), produse de
radiere, şabloane pentru ştergere, ace pentru
gravură, gravuri obţinute prin acvaforte, pânze
de legătorie, prosoape din hârtie pentru faţă,
figurine din papier mâché (pastă de hârtie)/
statuete din din papier mâché (pastă de
hârtie), dosare (rechizite de birou), hârtie de
filtru, materiale filtrante din hârtie, degetare
pentru utilizare la birou, steguleţe din hârtie,
învelitori pentru ghivecele de flori din hârtie/
învelitori din hârtie pentru ghivecele de flori,
fluturaşi publicitari, mape pentru hârtii/dosare din
plastic pentru hârtii, formulare, tipărite, stilouri
cu cerneală, maşini de francat pentru utilizare
la birou/aparate mecanice de timbrat pentru
utilizare la birou, florare, regale cu litere (tipărire),
saci de gunoi din hârtie sau plastic, hărţi
geografice, lipici pentru papetărie sau de uz
casnic/paste pentru papetărie sau de uz casnic,
gluten (lipici) pentru papetărie sau de uz casnic,
piepteni pentru granulare, tipărituri grafice,
reproduceri grafice, reprezentări grafice, felicitări
(tipărite), bandă de hârtie gumată (papetărie),
ţesături gumate pentru papetărie, gume (adezivi)
pentru papetărie sau de uz casnic, dispozitive
de etichetare manuale, suporturi de antebraţ
pentru pictori, şerveţele din hârtie, specimene
de manuscris pentru copiere, cutii de pălării din
carton, hectografe, secţiuni histologice pentru
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scopuri didactice, suporturi pentru ştampile
(sigilii), suporturi pentru carnetele de cecuri,
trafaleţi, folii din hârtie sau plastic cu control
al umidităţii, pentru ambalarea produselor
alimentare, fişe de cartotecă (papetărie),
cartotecă, tuşuri de desen, cerneală, batoane
de cerneală, batoane de cerneală (rezervoare
de cerneală), tuşiere, panglici de cerneală,
folii de aplicare a cernelii pentru duplicatoare,
folii de aplicare a cernelii pentru aparatele
de copiat documente, suporturi de călimară,
călimări, clei de peşte pentru papetărie sau
de uz casnic, etichete din hârtie sau carton,
registre (cărţi), tăvi pentru scrisori, lucrări
de artă litografică, pietre litografice, litografii,
bibliorafturi pentru manipularea foilor detaşabile/
bibliorafturi cu inele, reviste (publicaţii periodice),
copii multiplicate (papetărie), manuale (ghiduri)/
ghiduri (manuale), cretă de marcare, stilouri de
marcare (papetărie), suporturi pentru paharele
de bere, maşini şi aparate mimeografe,
plastilină, ceară pentru mulaj, nu cea pentru
uz stomatologic, materiale de modelaj, pastă
de modelaj, umezitoare (rechizite de birou),
umezitoare pentru suprafeţele gumate (rechizite
de birou), clipsuri pentru bani, mulaje pentru
plastilină (materiale pentru artişti), aparate
pentru montarea fotografiilor, felicitări muzicale,
suporturi pentru ecusoane (rechizite de birou),
buletine informative, ziare, peniţe, peniţe din
aur, agende, aparate de numerotare, numere
(caractere), ştampile de obliterare, perforatoare
de birou, rechizite de birou, cu excepţia mobilei,
oleografe, materiale de ambalat fabricate
din amidon, ambalare (amortizare, umplutură)
materiale din hârtie sau carton, materiale
de căptuşire din hârtie sau carton/umplutură
din hârtie sau carton, carnete de notiţe
(papetărie), suporturi pentru pagini, cutii de
acuarele utilizate în şcoală, tăvi de pictură,
pensule pentru pictură, pensule pentru pictori,
şevalete pentru pictori, tablouri (picturi), cu
sau fără ramă, palete pentru pictori, broşuri,
pantografe (instrumente de desen), hârtie,
hârtie pentru dispozitivele de înregistrat, foi de
hârtie (papetărie), cleme pentru hârtie, hârtie
luminiscentă, aparate de biguit hârtia (rechizite
de birou), benzi şi carduri din hârtie pentru
înregistrarea programelor de calculator, hârtie
pentru radiografii, panglici din hârtie, altele
decât articolele de mercerie sau decoraţiunile
pentru păr, mărunţitoare de hârtie pentru utilizare
la birou, cuţite pentru hârtie (deschizători de
scrisori), filtre din hârtie pentru cafea, funde
de hârtie, altele decât articolele de mercerie
sau decoraţiunile pentru păr, pungi de hârtie
pentru utilizare în sterilizarea instrumentelor

medicale, hârtie pentru canapelele de examinare
medicală, maşini de tăiat hârtia (rechizite de
birou), șabloane pentru decorarea alimentelor
și a băuturilor, ecusoane cu nume (articole
de birou), panglici cu coduri de bare, sclipici
pentru papetărie, etichete din hârtie pentru
recuperarea bagajelor, prosoape de hârtie
utilizate la curățenie, agrafe pentru hârtie, hârtii
pentru pictură şi caligrafie, prespapieruri, papier
mâché (pastă de hârtie), hârtie pergament,
suporturi pentru paşapoarte, culori pastel
(creioane), clipsuri pentru stilouri, penare/
cutii pentru stilouri, materiale pentru ştergerea
stiloului, maşini de ascuţit creioane, electrice
sau neelectrice, mine de creion, suporturi
pentru creioane, creioane mecanice, ascuţitori
de creioane, electrice sau neelectrice, creioane,
suporturi pentru stilouri, stilouri (rechizite de
birou), cartele perforate pentru maşini de
tricotat tip jacquard, publicaţii periodice, gravuri
fotografice, suporturi de fotografii, fotografii
(tipărite), ilustraţii, placarde din hârtie sau
carton, suporturi pentru farfurie din hârtie, folie
din plastic pentru împachetat, ambalaj din
plastic cu bule pentru împachetat sau ambalat,
rolă de folie din plastic, extensibilă, pentru
paletizare, pungi de plastic pentru depozitarea
deşeurilor animale, materiale plastice pentru
modelaj, plastilină pe bază de polimer, portrete,
timbre poştale, cărţi poştale, postere, orare
tipărite, materiale tipărite, publicaţii tipărite,
cupoane tipărite, partituri muzicale tipărite,
cilindru pătură pentru imprimantă, nu din
material textil, reglete pentru tipografi, forme de
tipar, caractere tipografice, seturi de imprimare,
portabile (rechizite de birou), tipărituri (gravuri),
prospecte, perforatoare (rechizite de birou),
mosoare cu şnur retractabil pentru suporturile
de ecusoane (rechizite de birou), hârtie de orez,
role pentru maşinile de scris, radiere din cauciuc,
articole pentru şcoală (papetărie), răzuitori
(radiere) pentru birou, ştampile de sigilare, ceară
de sigilare, maşini de sigilare pentru birou,
compuşi de sigilare pentru papetărie, sigilii
cu pecete, sigilii (ştampile), benzi autoadezive
pentru papetărie sau de uz casnic, şabloane
pentru croitorie, foi din celuloză reciclată pentru
împachetat, etichete de securitate (sigilii din
hârtie), plăci cu denumiri de firme din hârtie sau
carton, folie de argint, condeie de ardezie, cărţi
de cântece, bobine pentru panglicile de cerneală,
spray-uri cretă, linii pentru desen, echere pentru
desen, tuşiere pentru ştampile, suporturi pentru
ştampile, ştampile (sigilii), suporturi pentru
stilouri şi creioane, prese de capsare (rechizite
de birou), pastă de amidon (adezivi) pentru
papetărie sau de uz casnic, papetărie, steatită
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(creta croitorului), litere din oţel, stilouri din
oţel, cutii de matriţe, plăci de matriţe, şabloane
(papetărie), matriţe, abţibilduri (papetărie), rigle
t (teuri) pentru desen, garnituri de masă din
hârtie, şerveţele de masă din hârtie, traverse de
masă din hârtie, feţe de masă din hârtie, protecţii
pentru masă din hârtie, agăţători pentru fişele de
cartotecă, creta croitorului, materiale didactice
(cu excepţia aparatelor), globuri pământeşti,
bilete, şerveţele de hârtie pentru demachiere,
hârtie de toaletă/hârtie igienică, prosoape din
hârtie, şabloane de copiere, hârtie de calc,
pânză de calc, ace de punctare pentru desen,
cartonaşe, altele decât pentru jocuri, hârtii
de transfer (decalcomanii)/decalcomanii, hârtii
transparente (papetărie), tăvi pentru sortarea şi
numărarea banilor, caractere (numere şi litere)/
litere (caractere), panglici pentru maşina de
scris, taste pentru maşina de scris, maşini
de scris, electrice sau neelectrice, aparate de
viniete, folii din vâscoză pentru împachetat,
washi, hârtie cerată, panou din fibre de celuloză
(papetărie), hartie din fibre de celuloză, hârtie
de împachetat/hârtie de ambalat, suporturi
pentru fixarea instrumentelor de scris, tabliţe de
scris, cărţi de scris sau de colorat, cretă de
scris, materiale de scris, hârtie de scris, truse
cu instrumente de scris (papetărie), truse cu
instrumente de scris (seturi), pensule de scris,
instrumente de scris, radiere pentru tabla de
scris, coperți de protecție pentru cărți, cărți de
colorat (tipărite).
17. Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică,
neprelucrate şi semiprelucrate, şi înlocuitori
pentru toate aceste materiale, materiale plastice
şi răşini în formă extrudată pentru utilizare
în fabricare, materiale de etanşare, umplere
şi izolare, ţevi, tuburi şi furtunuri flexibile,
nemetalice, răşini acrilice, semiprelucrate, benzi
adezive, altele decât pentru papetărie şi pentru
scopuri medicale sau de uz casnic, folii
de protecţie anti-reflexie pentru geamuri (folii
colorate)/folii de protecţie anti-orbire pentru
geamuri (folii colorate), perdele de siguranţă
din azbest, placă de azbest/plăci de azbest,
foi de azbest, pâslă de azbest, hârtie de
azbest, învelişuri din azbest, ţesături din azbest,
pânză de azbest, căptuşeli din azbest, carton
de azbest, fibre de azbest, azbest, pungi
(plicuri, săculeţi) din cauciuc, pentru ambalat,
balata, căptuşeli din scoarţă pentru izolare
fonică, compoziţii de cazan pentru prevenirea
radiaţiilor de căldură, materiale pentru garnituri
de frână, parţial prelucrate, furtunuri din pânză
cauciucată, fibre de carbon, altele decât cele
utilizate la produsele textile, materiale de
călăfătuire, acetat de celuloză, semiprelucrat,

compoziţii chimice pentru repararea fisurilor,
clapete de reţinere din cauciuc, garnituri de
ambreiaj, furtun de cuplare pentru radiatoarele
de vehicule, cabluri din cauciuc, vată de
bumbac pentru etanşare (călăfătuire), garnituri
de etanşare pentru cilindrii, materiale dielectrice
(izolatoare), opritoare de uşi din cauciuc,
benzi de etanşare pentru tâmplărie/garnituri
de etanşare pentru tâmplărie, benzi adezive
texturate, ebonită, mulaje din ebonită, fire
elastice, altele decât cele utilizate la produsele
textile/aţe elastice, altele decât cele utilizate
la produsele textile, materiale de umplutură
pentru rosturile de dilataţie/umpluturi pentru
rosturile de dilataţie, fibră de sticlă pentru
izolare/fibre de sticlă pentru izolare, ţesături
din fibră de sticlă pentru izolare, materiale de
filtrare dinspume semiprelucrate sau plastic),
fitinguri, nemetalice, pentru conductele de
aer comprimat, fitinguri, nemetalice, pentru
ţevile flexibile, fitinguri, nemetalice, pentru
ţevile rigide, furtunuri flexible, nemetalice,
bariere plutitoare anti-poluare, suporturi din
spumă pentru aranjamentele florare (produse
semifinisate), folie de celuloză regenerată,
alta decât cea utilizată la împachetat/folii de
celuloză regenerată, alta decât cea utilizată la
împachetat, folii din metal pentru izolare/folii
metalice pentru izolare, /garnituri de etanşare,
vată de sticlă pentru izolare, gumă, în formă
brută sau semiprelucrată, gutapercă, furtunuri
din material textil, materiale izolatoare, pâslă
izolatoare, mănuşi izolatoare, uleiuri izolatoare
pentru transformatoare, uleiuri izolatoare, hârtie
izolatoare, ţesături izolatoare, lac izolator,
substanţe pentru izolarea clădirilor împotriva
umidităţii, vopsele izolatoare, benzi izolatoare,
tencuială izolatoare, materiale refractare
izolatoare, materiale izolatoare pentru şinele de
cale ferată, materiale izolatoare pentru cabluri,
materiale izolatoare pentru reţelele electrice,
materiale izolatoare, îmbinări, nemetalice,
pentru ţevi, latex (cauciuc), cauciuc lichid, chit,
mică, în formă brută sau semiprelucrată, lână
minerală (izolator), materiale neconductoare
pentru reţinerea căldurii, materiale pentru
ambalare (amortizare, umplutură) din cauciuc
sau plastic, materiale de căptuşire din cauciuc
sau plastic/materiale de umplere din cauciuc
sau plastic, hârtie pentru condensatoarele
electrice, garnituri pentru ţevi/garnituri de
etanşare pentru ţevi, mufe pentru ţevi,
nemetalice/învelişuri pentru ţevi, nemetalice, folii
din plastic, altele decât pentru împachetat,
substanţe din plastic, semiprelucrate, fibre
din plastic, altele decât cele utilizate la
produsele textile, folii din plastic pentru
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scopuri agricole, compoziţii pentru prevenirea
radiaţiilor de căldură, bare de protecție din
cauciuc pentru docuri, materiale filtrante din
folii semiprelucrate din plastic, filamente de
plastic pentru imprimare în d, materiale de
ranforsare, nemetalice, pentru ţevi, inele de
cauciuc, garnituri din cauciuc pentru borcane,
cauciuc, în formă brută sau semiprelucrat,
dopuri din cauciuc, manşoane de cauciuc pentru
protejarea componentelor maşinilor/manşoane
din cauciuc pentru protejarea componentelor
maşinilor, material din cauciuc pentru reşaparea
anvelopelor, soluţii din cauciuc, compuşi de
etanşare pentru îmbinări, benzi autoadezive,
altele decât cele pentru papetărie şi de uz
medical sau casnic, amortizoare de şocuri din
cauciuc, lână de zgură (izolator), materiale
de izolare fonică, dopuri din cauciuc, cauciuc
sintetic, răşini sintetice, semiprelucrate/răşini
artificiale, semiprelucrate, fire din plastic pentru
lipit/fire pentru lipit din plastic, fire din cauciuc,
altele decât cele utilizate la produsele textile,
fire din material plastic, altele decât cele utilizate
la produsele textile, supape din cauciuc sau
fibră vulcanizată, folii din vâscoză, altele decât
pentru împachetat, fibră vulcanizată, şaibe din
cauciuc sau fibră vulcanizată, inele de etanşare/
garnituri de etanşare, furtunuri de udat, ambalaje
rezistente la apă, compoziţii pentru garniturile de
etanşare pentru tâmplărie, opritoare din cauciuc
pentru ferestre.
18. Piele şi imitaţii de piele, piei de animale
şi piei brute, bagaje şi genţi de transport,
umbrele de ploaie şi de soare, bastoane, bice,
harnaşament şi articole de şelărie, zgărzi, lese
şi îmbrăcăminte pentru animale, piei de animale,
serviete diplomat, rucsacuri pentru alpinişti, genţi
pentru camping, pungi (plicuri, săculeţi) din piele,
pentru ambalat, genţi pentru sporturi, genţi, genţi
de plajă, zăbale pentru animale (harnaşament),
ochelari pentru cai (harnaşament), cutii din
piele sau carton imitaţie de piele, cutii din
fibră vulcanizată, frâie (harnaşament), căpestre,
serviete, etuiuri pentru cărţile de vizită, crupoane
(părţi din pielea brută), etuiuri pentru carduri
(portofele pentru carduri), tocuri din piele sau
carton imitaţie de piele, carcase, din piele, pentru
arcurile lamelare/carcase, din piele, pentru
arcurile cu foi, bice, piei de vite, poşete din
zale, piele de căprioară, alta decât cea pentru
curăţat/piei de căprioară, altele decât cele pentru
curăţat, curea de bărbie, din piele, îmbrăcăminte
pentru animale, zgărzi pentru animale, cuburi de
compresie adaptate pentru bagaje, dosare de
conferinţă/mape de conferinţă, huse de protecţie
pentru animale, huse pentru şeile cailor, etuiuri
pentru cardurile de credit (portofele), piei finisate,

19. Materiale, nemetalice, pentru clădiri
şi construcţii, ţevi rigide cu excepţia
celor de metal pentru construcţii asfalt,
smoală şi bitum construcţii nemetalice
transportabilejmonumerte, nemetaliee coloane

sisteme de prindere pentru şei, cadre pentru
umbrele de ploaie sau de soare, blană/piei
de vânat, huse din piele pentru mobilă, tolbe
de vânători (accesorii de vânătoare), huse de
îmbrăcăminte pentru călătorie, centuri din piele,
piele din membrana exterioară a intestinului de
viţel, mânere pentru sacoşele de cumpărături,
căpestre, rame pentru genţile de mână, genţi
de mână, chingi pentru hamuri, hamuri pentru
animale, accesorii pentru hamuri, cutii din piele
pentru pălării, raniţe, beţe de drumeţie/beţe
de tură, țesături din piele, hamuturi pentru
cai, pături pentru cai, potcoave, imitaţie de
piele, portchei, piele de ied, genunchiere pentru
cai, etichete din piele, lese din piele, şnururi
din piele, curele din piele/chingi din piele,
piele, în formă brută sau semiprelucrată, carton
imitaţie de piele, /etichete de bagaje, moleschin
(imitaţie de pile), geamantane motorizate,
beţe de alpinism/alpenştocuri, tocuri pentru
instrumentele muzicale, botniţe, plase pentru
cumpărături, traiste cu ovăz prinse la gâtul
cailor (traiste pentru hrănirea cailor), valtrapuri
pentru şeile cailor, umbrele de soare, portofele,
port-bebe, poşete, rucsacuri rigide (ghiozdane
japoneze pentru şcoală), hăţuri, hamuri pentru
ghidarea copiilor, şei de călărie, rucsacuri/
genţi de spate, oblâncuri de şa, coburi pentru
şei, valtrapuri cu pernă pentru şeile cailor,
şelărie, ghiozdane şcolare /genţi pentru şcoală,
sacoşe de cumpărături, curele pentru umăr
(bretele) din piele/curele din piele pentru umăr/
bretele din piele pentru umăr, rucsac cu chingi
pentru transportul bebeluşilor, marsupii pentru
transportul copiilor, trăgători pentru scăriţe,
părţi din cauciuc pentru scăriţe, scăriţe, curele
pentru echipamentul soldaţilor, curele din piele
(şelărie), curele pentru patine, mânere de
geamantan, geamantane, geamantane cu roţi,
tefilin (filacterii), genţi de scule, goale, pieptare
(harnaşament), cufere de voiaj, genţi de voiaj,
seturi de voiaj (din piele), garnituri de piele
pentru mobilă/garnituri din piele pentru mobilă,
cufere (bagaje), inele pentru umbrele, arcuri
pentru umbrele de ploaie sau de soare, beţe de
umbrele, huse de umbrele, mânere de umbrele,
umbrele, valize, clapete din piele, genţi de
cosmetice, nedotate, bastoane, bastoane cu
scaun, mânere pentru bastoane, sacoşe de
cumpărături cu roţi, cravaşe, marsupii pentru
cărat copiii.
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publicitare, nemetalice, plută aglomerată pentru
construcţii, bagasă aglomerată din trestie
de zahăr (materiale de construcţii), stielă
alabastru, alabastru, corniere, nemetaliee,
acvarii (structuri) pietriş pentru acvarii, nisip
pentru acvarii, umbrare (structuri), nemetalice,
piăei de blindaj, nemetaliee, uşi blindate,
nemetalice/uşi armate, nemetalice, piatră
artificială, azbociment, mortar de azbest, asfalt,
pavaj de asfalt, voliere (structuri), nemetalice,
baiustrade, nemetalice balize nemetalice,
neluminoase, grinzi nemetalice /traverse
nemetalice, instalaţii pentru parcarea bicicletelor,
nemetaliee, lianţi pentru fabricarea brichetelor/
lianţi pentru fabricarea pietrelor material liant
pentru repararea drumurilor fântâni pentru
păsări (structuri), nemetaliee, bitum, carton
bitumat pentru construcţii, produse bituminoase
pentru construcţii, învelişuri bituminoase
pentru acoperişuri, colţare, nemetalice, pentru
construcţii, ramificaţii pentru ţevi, nemetaliee,
cărămizi, cherestea pentru construcţii/lemn
pentru construcţii, hârtîe pentru construcţii,
sticlă pentru construcţii, piatră pentru construcţii,
materiale de construcţii, nemetaliee, panouri de
construcţii, nemetalice, construcţii, nemetalice,
construcţii, transportabile, nemetalice, cripte
funerare, nemetalice, busturi din piatră, beton
sau marmură, cabane, nemetalice, chesoane
pentru lucrări de construcţie subacvatice,
marnă calcaroasă, ferestre batante, nemetalice,
lemn pentru butoaie/doage de lemn, plafoane,
nemetalice, ciment, piăci de ciment, stâlpi
din cimeni, ciment pentru cuptoare ciment
pentru furnale, cretă brută, cuşti pentru
găini, nemetalice, capace pentru coşul de
fum, nemetalice, tuburi pentru coşul de
fum, nemetalice, canale pentru coşul de
fum, nemetalice, coşuri de fum, nemetalice,
acoperire (prin placare), nemetalică, pentru
construcţii, argilă, balast de zgură, gudron
de cărbune, materiale pentru construcţia şi
îmbrăcarea drumurilor, tencuieli (materiale de
construcţii), beton, elemente de construcţie
din beton, cornişe, nemetalice, parapete
de protecţie, nemetalice, pentru drumuri,
trambuline pentru sărituri, nemetalice, tăblii
pentru uşi, nemetalice, tocuri de uşi, nemetaiice/
rame de uşi, nemetaiice, uşi, nemetalice,
ţevi de scurgere, nemetalice, sifoane de
scurgere (supape), nemetaiice sau din plastic,
grătare, nemetaiice, conducte, nemetalice,
pentru instalaţiile de ventilare şi de aer
condiţionat, pământ pentru cărămizi, sticlă
emailată, pentru construcţii, colibe, pâslă pentru
construcţii, garduri, nemetalice, figurine din
piatră, ciment sau marmură/statuete din piatră,

ciment sau marmură, brichete de foc/brichete
refractara de foc argilă refractară/şamotă
(material refractar ars), mantale pentru şeminee,
nemetaiice, tencuielî pe bază de ciment
ignifuge, catarge pentru steaguri (structuri),
nemetalice, indicatoare cu lumină intermitentă,
nemetalice, pentru construcţii, pontoane
plutitoare, nemetalice, pentru acostarea
ambarcaţiunilor, dale pentru pardoseală,
nemetalice, pardoseli, nemetalice, uşi pliante,
nemetalice .matriţe de turnătorie, nemetalice,
cadre, nemetalice, pentru construcţii, şipci de
montaj din lemn, porţi, nemetalice, geotextile,
granule de sticlă pentru marcare rutieră/
granule de sticlă pentru marcarea drumurilor,
granit plăci pentru morminte, nemetaiice/plăcuţe
funerare, nemetalice, pietriş, pietre de mormânt/
pietre funerare, cadre pentru sere, nemetalice,
sere, transportabile, nemetalice, jgheaburi
pentru burlane, nemetalice, gips (materiale
de construcţii), coame pentru acoperişuri,
colibe, plase împotriva insectelor, nemetaiice,
sticlă izolantă pentru construcţii, jaluzele,
nemetalice, grinzi, nemetalice, şipci, nemetalice,
zăbrele, nemetalice /gratii, nemetalice, elemente
de prelungire, nemetalice, pentru coşurile
de fum cutii poştale din zidărie, var,
piatră de var/ piatră calcaroasă, căptuşeli,
nemetalice, pentru construcţii, buiandrugi,
nemetalici, macadam, ciment magnezian,
capace pentru gurile de canal, nemetalice,
cherestea prelucrată, marmură, catarge (poli),
nemetalice, p! ăcuţe memoriale, nemetalice,
monumente, nemetalice, bolarzi de acostare,
nemetalici, mortar pentru construcţii/pastă
de ciment, mozaic pentru construcţii, lemn
presat, mulaje, nemetalice, pentru cornişe,
mulaje, nemetalice, pentru construcţii, semne
neluminoase şi nemecanice, nemetalice,
olivină pentru construcţii jaluzele exterioare,
nemetalice şi netextile, cabine pentru
pulverizarea vopselei, nemetalice, stâlpi de
gard, nemetalici/uluci de gard, nemetalici
ţigle, nemetalice, carton pentru construcţii/
carton de construcţii, scânduri de parchet,
pardoseală din parchet, paravane, nemetalice,
pavele iuminoase, pavele, nemetalice, plăci de
pavare, nemetalice, ţevi de presiune, nemetalice
cornişe, cocini pentru porci, nemetalice,
piioţi, nemetaiici/palplanşe, nemetalice, piiaştrii,
nemetalici, pentru construcţii, smoală, scânduri
de lemn pentru construcţii, ipsos, borduri
din plastic pentru amenajări peisagistice,
sticlă în plăci (geamuri) pentru construcţii,
platforme, prefabricate, nemetalice, placaj,
verande (structuri), nemetalice, porfir (piatră),
stâlpi, nemetalici, pentru liniile electrice/
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piloni, nemetalici pentru liniile electrice, stâlpi,
nemetalici argilă pentru olari, case prefabricate
(ansambluri), nemetalice, propteie, nemetalice,
cuarţ, fraverse de cale ferată, nemetalice/
legături de cale ferată, nemetalice, stuf pentru
construcţii, materiale refractare de construcţii,
nemetalice, materiale de armare, nemetalice,
pentru construcţii, ţevi rigide, nemetalice, pentru
construcţii, plăci şi benzi din material sintetic
pentru marcarea drumurilor materiale pentru
îmbrăcarea drumurilor, indicatoare rutiere,
neluminoase şi nemecanice, nemetalice, cristal
de stâncă, platforme pentru lansarea rachetelor,
nemetalice, jgheaburi pentru acoperişuri,
nemetalice, acoperişuri intermitente, nemetalice,
învelitori pentru acoperişuri, nemetalice plăci
de ardezie pentru acoperişuri, şindrilă pentru
acoperişuri, ţigle pentru acoperişuri, nemetalice,
învelitori pentru acoperiş, nemetalice, învelitori
pentru acoperiş, nemetalice, care încorporează
celule fotovoltaice, reazeme de cauciuc pentru
izolarea seismică a clădirilor, moloz, sticlă
de siguranţă, nisip, cu excepţia nisipului
pentru turnătorie, gresie pentru construcţii,
pipe din piatră de nisip, cherestea, eşafodaje,
nemetalice, rigle (lemn ecarisat) (tâmplărie),
şisturi, cofraje, nemetalice, pentru beton,
cofraje, nemetalice, panouri de semnalizare,
neluminoase şi nemecanice, nemetalice,
siliciu (cuarţ), pervaze, nemetalice, silozuri,
nemetalice, nisip cuarţos, patinoare (structuri),
nemetalice, plăci, nemetalice, pentru construcţii,
zgură (materiale de construcţii), piatră de
zgură, ardezie, pulbere de ardezie, grajduri,
nemetalice, geamuri din sticlă colorată /vitralii,
trepte (scări), nemetalice, scări, nemetalice
statui din piatră, ciment sau marmură, piatră,
guri de scurgere stradale, nemetalice, montanţi
(componente ale scărilor), nemetalice, piscine
(structuri), nemetalice, uşi batante, nemetalice,
cabine insonorizate nemetalice, transportabile,
panouri acustice, nu din metal, rezervoare
din zidărie, smoală, benzi cu smoală pentru
construcţii, stâipi de telegraf, nemetalici, cabine
telefonice, nemetalice, teracotă (materiale de
construcţii), pardoseli din plăci, nemetalice,
plăci, nemetalice, pentru construcţii, împrejmuiri
pentru morminte sau cavouri, nemetalice /
împrejmuiri pentru morminte sau cavouri,
cavouri, nemetalice, cavouri (monumente),
nemetalice, stele funerare, nemetalice, plăci
funerare, nemetalice, tuf, turnichete, nemetalice,
lemn de furnir, placare exterioară cu vinii,
lambriuri, nemetalice, placări pentru pereţi,
nemetalice, utilizate în construcţii, căptuşeli
pentru pereţi, nemetalice, utilizate în construcţii,
plăci de căptuşit pereţii, nemetalice, valve pentru

ţevile de apă, nemetalice sau din plastic, ţevi
de apă, nemetalice, geamuri din sticlă, altele
decât geamurile vehiculelor geamuri din sticlă
pentru construcţii, cadre de ferestre, nemetalice,
ferestre, nemetalice, lemn, semiprelucrat, lemn
pentru fabricarea ustensilelor casnice, pavaje
din lemn, furnire din lemn /furnire, panouri din
lemn, plăci din fibre din lemn pentru construcţii,
duşumele din lemn, lucrări de zidărie din piatră,
lucrări de artă din piatră, ciment sau marmură,
xilolit, pergoie, nemetalice/ schelete nemetalice.
20. Mobilier, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nemetalice, pentru depozitare sau
transport, os, corn, os de balenă sau
sidef neprelucrate sau semiprelucrate, scoici,
spumă de mare, chihlimbai, perne de aer,
nu cele pentru scopuri medicale, perne
gonflabile şi pneumatice, nu cele pentru
scopuri medicale, saltele cu aer, nu cele
pentru scopuri medicale, saltele gonflabile/
pneumatice, nu cele pentru scopuri medicale,
bare de chihlimbar, plăci de chihlimbar, gheare
de animale, coarne de animale, căpiţe de
animale, perne antirostogolire pentru bebeluşi,
fotolii, saltele pentru schimbarea bebeluşilor,
agăţători pentru genţi, nemetalice, coşuri
de pâine pentru brutari, bambus, perdele
din bamboo, butoaie, nemetalice, coşuri,
nemetalice, coşuri pentru copii/ leagăne, bare
de sprijin pentru căzi, nemetalice, perdele
decorative din mărgele, fitinguri pentru pat,
nemetalice, roţile pentru pat, nemetalice,
somiere, articole pentru pat, cu excepţia
lenjeriei, paturi şi culcuşuri pentru animalele de
gospodărie, paturi, schelete de paturi din lemn,
stupi, bănci (mobilă), bănci de lucru, şuruburi
de fixare, nemetalice, pentru cabluri, cufere
de depozitare, nemetalice/lăzi, nemetalice,
case pentru păsări, sisteme de deschidere a
uşilor, neelectrice şi nemetaliee, mecanisme
nemetalice, neelectrice pentru deschiderea
ferestrelor, mecanisme nemetalice, neelectrice
pentru închiderea ferestrelor, scripete de
rulou, nemetalice, lacăte, altelele decât cele
electronice, nemetalice, mască de chiuvetă
(mobilier), perne de sprijin, bolţuri, nemetalice,
suporturi pentru cărţi (mobilă), dulapuri pentru
cărţi, suporturi pentru sticle, capse pentru sticle,
nemetalice, capace pentru sticle, nemetalice
şi dopuri pentru sticle, nemetalice, cutii din
lemn pentru sticle, cutii din lemn sau plastic,
cleme, nemetalice, pentru mobilă, monturi pentru
perii, bare de protecţie pentru pătuţurile de
copii, altele decât lenjeria de pat, busturi
din lemn, ceară, ipsos sau plastic, tâmplărie
artistică, saltele de camping, suporturi pentru
butoaie, nemetalice, cercuri pentru butoaie,
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nemetalice, butoaie din lemn pentru decantarea
vinului, butoaie, nemetalice, şezlonguri, comode,
cutii pentru jucării, butuci pentru tăiat (mese),
clipsuri, nemetalice, pentru cabluri şi ţevi,
clipsuri din plastic pentru sigilarea pungilor,
capace, nemetalice, pentru containere, cârlige
pentru îmbrăcăminte, nemetalice, agăţători
pentru haine/agăţători pentru îmbrăcăminte,
cârlige de agăţat, nemetalice şi cârlige,
nemetalice, pentru suporturile de haine, cuiere,
fitinguri pentru sicrie, nemetalice, sicrie, coliere,
nemetalice, pentru fixarea ţevilor, faguri artificiali
pentru stupi, console, canistre, nemetalice,
pentru combustibil lichid, containere, nemetalice
(depozitare, transport), corali, dopuri de plută
pentru sticle, dopuri de plută, fildeş vegetal,
portmantouri, pătuţuri pentru copii, tejghele
(mese), huse pentru îmbrăcăminte (garderobă),
uidile, crucifixuri din lemn, ceară, ipsos
sau plastic, altele decât bijuteriile, dulapuri,
inele pentru perdele, suporturi pentru draperii,
nu cele din material textil, călăreţi pentru
prinderea perdelei de şină, şine pentru perdele,
galerii pentru perdele, cârlige pentru perdele,
cordoane pentru draperii curtain tie-backs,
perne (de sprijinit, de divan), şezlonguri de
punte, decoraţiuni din plastic pentru produsele
alimentare, birouri, cărucioare de servit cina
(mobilă), dozatoare de saci pentru deşeurile
animale, fixe, nemetalice, aviziere, suporturi
de prezentare, divane, cuşti pentru câini,
fitinguri de uşi, nemetalice, mânere de uşi,
nemetalice, zăvoare de uşi, nemetalice, sonerii
de uşă, nemetalice, neelectrice, bătătoare
pentru uşile de la intrare, nemetalice, opritoare
pentru uşi, nu din metal sau din cauciuc,
încuietori pentru uşi, nemetalice, uşi pentru
mobilă, dibluri, nemetalice/ cepuri (ştifturi),
nemetalice/ştifturi (cepuri), nemetalice, mese
de proiectare, sifoane de scurgere (supape)
din plastic, mese de toaletă, borduri din
plastic pentru mobilă, gherghefuri, ventilatoare
pentru uz, neelectrice, pidoare pentru mobilă,
figurine (statuete) din lemn, ceară, ipsos
sau plastic/statuete din lemn, ceara, ipsos
sau plastic, dulapuri pentru dosare, coşuri
de pescuit, containere plutitoare, nemetalice,
socluri pentru ghivecele de flori, suporturi pentru
fiori (mobilă), suporturi pentru furaje, tabureţi,
panouri despărţitoare (mobilă), urne funerare,
mobilă, fitinguri pentru mobilă, nemetalice,
mobilă din metal, elemente despărţitoare din
lemn pentru mobilă/elemente despărţitoare din
lemn pentru mobilă, roţile pentru mobilă,
nemetalice, rafturi de mobilă, huse pentru
îmbrăcăminte (depozitare), suporturi pentru
arme, scaune de frizerie, coşniţe (coşuri)

pentru transportul obiectelor, oglinzi de mână
(oglinzi de toaletă), catarge pentru steaguri
de mână, nemetalice, paleţi de manipulare,
nemetalice, suporturi pentru pălării, perne pentru
rezemarea capului bebeluşului, perne pentru
formarea capului bebeluşului, tetiere (mobilă),
scaune înalte pentru bebeluşi, balamale,
nemetalice, faguri de miere, corn, neprelucrat
sau semiprelucrat, paturi de spital, numere
pentru case, nemetalice, neluminoase, paturi
hidrostatice, nu cele pentru scopuri medicale,
paturi cu apă, nu cele pentru scopuri medicale,
brăţări de identificare, nemetalice, imitaţie de
carapace de broască ţestoasă, dulapuri de
cartotecă (mobilă), jaluzele interioare (mobilă)/
obloane interioare (mobilă), premergătoare,
obiecte publicitare gonflabile, mobilă gonflabilă,
fildeş, neprelucrat sau semiprelucrat, canistre
pentru combustibil, nemetalice, organizatoare
pentru bijuterii, cuşti pentru animalele de
gospodărie, panouri de agăţat cheile, butoane
rotative, nemetalice, etichete din plastic, scări din
lemn sau plastic, zăvoare, nemetalice, pupitre,
picioare pentru mobilă, cutii de scrisori, nu din
metal sau zidărie, rafturi de bibliotecă, paleţi
de încărcare, nemetalici, gabarite de încărcare
nemetalice pentru vagoanele de cale ferată,
dulapuri individuale, încuietori, nemetalice,
pentru vehicule, încuietori, altele decât cele
electrice, nemetalice, rafturi pentru reviste, mese
pentru masaj, covoraşe, detaşabile, pentru
chiuvete/covoraşe detaşabile sau protecţii
pentru chiuvete, saltele pentru ţarcurile pentru
copii, saltele, dulapuri pentru depozitarea
cărnii, dulapuri pentru medicamente, spumă
de mare, plăci de oglindă, oglinzi (lupe),
scări mobile pentru îmbarcare, nemetalice,
pentru pasageri, elemente mobile (decoraţiuni),
geamanduri de legare, nemetalice, landouri
moses, sidef, neprelucrat sau semiprelucrat,
mulaje pentru ramele de tablouri, ecusoane,
nemetalice/plăci de identificare, nemetalice,
cuibare/căsuţe pentru animalele de gospodărie,
cuibare/căsuţe, standuri pentru ziare, tăbliţe
pentru numărul de înmatriculare, nemetalice ,
plăcuţe de înmatriculare, nemetalice, piuliţe,
nemetalice, mobilă de birou, recipiente pentru
colectarea uleiului uzat, nemetalice, scoici
de stridii, containere pentru ambalare din
plastic, jaluzele interioare din hârtie, rulouri
interioare din hârtie, perne pentru animalele de
companie, rame pentru tablouri, colţare pentru
ramele de tablouri/suporturi de susţinere pentru
tablouri (rame), perne (de dormit), placarde din
lemn sau plastic, paie împletite, cu excepţia
rogojinelor, cartele din plastic, nu cele codate
sau magnetice, chei de plastic, rampe de plastic
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maşinilor, cazane, nemetalice, bancuri de
menghina (mobile), platforme pentru schimbarea
bebeluşilor montate în perete, dulapuri de
haine, suporturi pentru lavoare (mobilă), valve
din plastic pentru ţevile de apă, os de
balenă, prelucrat sau semiprelucrat, împletituri,
clopoţei de vânt (decoraţiuni), tambure de
înfăşurare, nemetalice, nemecanice, pentru
furtunuri flexibile, fitinguri pentru ferestre,
nemetalice, opritoare pentru ferestre, nu din
metal sau cauciuc, elemente pentru fixarea
ferestrelor, nemetalice, panglică de lemn, lucrări
de artă din lemn, ceară, ipsos sau plastic,
jaluzele interioare din lemn ţesut/rolete interioare
din lemn ţesut, mese de scris, ambră galbenă,
chihlimbar.
21. Ustensile şi recipiente de uz casnic sau de
bucătărie, vase de gătit şi articole pentru masă,
cu excepţia furculiţelor, cuţitelor şi lingurilor,
piepteni şi bureţi, perii, cu excepţia pensulelor,
materiale pentru perii, articole de curăţare, sticlă
neprelucrată sau semiprelucrată, cu excepţia
sticlei pentru construcţii, sticlărie, porţelan şi
lut, bureţi abrazivi pentru bucătărie, bureţi
abrazivi pentru curăţarea pielii, dozatoare de
aerosoli, nu cele pentru scopuri medicale, perii
pentru animale (perii), capace pentru acvarii,
dispozitive electrice pentru atragerea şi uciderea
insectelor, autoclave, neelectrice, pentru gătit/
oale de gătit sub presiune, neelectrice, cădiţe
pentru bebeluşi, portabile, covoraşe pentru
copt, bazine (recipiente), coşuri pentru uz
casnic, linguri de gătit(ustensile de gătit),
pensule pentru gătit, bătătoare, neelectrice,
halbe de bere, scăldători pentru păsări, colivii,
amestecătoare, neelectrice, pentru uz casnic,
trăgătoare de cizme, şanuri pentru cizme
(întinzătoare), desfăcătoare de sticle, electrice şi
neelectrice, sticle, boluri(bazine)/bazine(boluri),
cutii pentru distribuirea prosoapelor din hârtie,
cutii de sticlă, coşuri de pâine de uz casnic,
tocătoare pentru pâine, cutii pentru pâine,
mânere pentru mături, mături, articole de periat,
materiale pentru fabricarea periilor, perii, perii
pentru încălţăminte, perii electrice, cu excepţia
componentelor maşinilor, perii pentru curăţarea
rezervoarelor şi containerelor, găleţi/ vedre,
găleţi realizate din împletituri, difuzoare de uleiuri
parfumate, altele decât bețișoarele parfumate,
electrice sau neelectrice, coşuri pentru scutece
folosite, recipiente de unică folosință din folie
de aluminiu, de uz casnic, tuburi pentru curățat
usturoi, dispozitive pentru presat tubul de pastă
de dinți, dispozitiv de turnat vin, vase de
mâncare pentru animale de casă, vase de
mâncare pentru animale de casă, automate,
dispozitive de încălzire a lumânărilor, electrice

pentru vehicule, rafturi pentru farfurii, ţarcuri
dejoacă pentru bebeluşi, dopuri, nemetalice,
cepuri, nemetalice, dopuri (dibluri), nemetalice,
elemente de fixare de perete, nemetalice, piloni,
nemetalici, scripeţi din plastic pentru jaluzele,
rafturi (mobilă), ratan, stuf (materiale împletite),
bobine de lemn pentru fire textile, mătase,
cordoane, tambure, nemetalice, nemecanice,
pentru furtunuri flexibile, rezervoare, nu din metal
şi nici din zidărie, bazine, nu din metal şi nici
din zidărie, nituri, nemetalice, închizători pentru
fixarea ferestrei, nemetalice, capre de tăiat
lemne, fierăstraie cu masă (mobilă), mobilier
şcolar, suporturi pentru ascuţit ghearele, pentru
pisici, ecrane de protecţie pentru şeminee
(mobilă), ecrane de protecţie (mobilă), capace
filetate, nemetalice, pentru sticle, şuruburi,
nemetalice, capace de etanşare, nemetalice,
scaune/bănci (scaune), scaune din metal, rame
de lemn pentru stupi, banchete, scoici, rafturi
pentru dulapurile de registratură, rafturi pentru
depozitare, unităţi de rafturi, cuie pentru pantofi,
nemetalice, flecuri pentru pantofi, nemetalice,
cobiliţe (juguri), vitrine (mobile), scaune de duş,
bufeturi, plăci cu denumiri de firme din lemn
sau plastic, sticlă argintată (oglinzi), jaluzele
interioare lamelare, covoraşe de dormit, saltele
de dormit, canapele, inele despicate, nemetalice,
pentru chei, coarne de cerb, bare pentru fixarea
mochetei pe trepte, araci, nemetalici, pentru
plante sau arbori, birouri de lucrat în picioare,
suporturi pentru maşinile de calculat, statui din
lemn, ceară, ipsos sau plastic, doage de lemn,
scaune cu trepte, nemetalice, trepte (scări),
nemetalice, taburete, dopuri, nu din sticlă, metal
sau cauciuc, saltele din paie, împletituri din
paie, borduri din paie, animale împăiate, păsări
împăiate, blaturi de mese, mese, mese din metal,
manechine pentru croitori, manechine pentru
croitorese, manechine, cepuri, nemetalice,
pentru butoaie, robinete cu cep, nemetalice,
pentru butoaie, cărucioare de servit ceaiul, ţăruşi
pentru corturi, nemetalici, jaluzele interioare
din material textil/rolete interioare din material
textil, cutii de scule, nemetalice, goale, dulapuri
pentru scule, nemetalice, goale, carapace de
broască ţestoasă, dozatoare de prosoape, fixe,
nemetalice, dozatoare de prosoape, nemetalice,
fixe, suporturi de prosoape (mobilă), paleţi
de transport, nemetalici, tăvi, nemetalice,
capre de lucru (mobilă), cărucioare (mobilă),
mese pentru calculatoare (mobilă), mese
cu rotiţe pentru calculatoare (mobilă), cuve,
nemetalice, pentru amestecarea mortarului,
mese de scris, rafturi pentru maşinile de
scris, suporturi pentru umbrele, suporturi valet,
supape, nemetalice, altele decât componentele
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și neelectrice, șervete de bucătărie, pipete
pentru sos, busturi din porţelan, ceramică,
lut, teracotă sau sticlă, untiere, capace pentru
untiere, cârlige pentru nasturi, servire (tăvi),
cuşti pentru animalele de gospodărie, forme
de prăjituri, tuburi şi capete pentru decorarea
prăjiturilor, candelabre (sfeşnice)/sfeşnice, inele
pentru lumânări, stingătoare pentru lumânări,
borcane pentru lumânări (suporturi), cutii pentru
dulciuri/cutii de bomboane, manuşi pentru
spălat maşina, bătătoare de covoare (ustensile
de mână), mături mecanice pentru covoare,
ceaune, ceramică pentru uz casnic, oale de
noapte, piele de căprioară pentru curăţat/
piei de căprioară pentru curăţat, capace
pentru platourile de brânzeturi, ornamente
chinezeşti, beţişoare pentru mâncat, site de
strecurat(ustensile de uz casnic), instrumente de
curăţare, acţionate manual, câlţi pentru curăţat,
clapete de închidere pentru capacele borcanelor,
cârpe pentru spălarea pardoselilor, cârlige
de rufe, întinzătoare pentru îmbrăcăminte/
întinzătoare pentru îmbrăcăminte, cârpe de
curăţare/pânze de curăţare, suporturi de pahare,
nu din hârtie sau material textil, agitatoare
de cocktailuri, amestecătoare pentru cocktailuri,
râşniţe de cafea, acţionate manual, servicii
de cafea(articole de masă), filtre de cafea,
neelectrice, cafetiere de aragaz, neelectrice,
căni pentru cafetiere, neelectrice, puşculiţe
pentru monede, pungi cu gel pentru răcirea
alimentelor şi a băuturilor, huse pentru piepteni,
piepteni pentru animale, piepteni, piepteni
electrici, pungi pentru ornat pentru cofetari
(pungi pentru cofetărie), recipiente pentru
uz casnic sau de bucătărie, forme pentru
copt, forme pentru fursecuri (biscuiţi), borcane
pentru fursecuri, seturi de oale pentru gătit,
ţepuşe metalice pentru gătit, oale de gătit,
ustensile pentru gătit, neelectrice, pungi de
gătit, altele decât cele pentru microunde,
tirbuşoane, electrice şi neelectrice, ustensile
cosmetice, spatule cosmetice, deşeuri din
bumbac pentru curăţat, seturi de recipiente
pentru ulei şi oţet, recipiente pentru ulei/oţet, tăvi
pentru firimituri, concasoare pentru bucătărie,
neelectrice, cristal (sticlărie), ceşti, pahare din
hârtie sau plastic, ţesale, tocătoare pentru
bucătărie, etichete metalice pentru carafe,
carafe, friteuze, neelectrice, damigene/baloane
de sticlă, aparate de odorizare de uz personal,
capace pentru farfurii/ capace pentru veselă,
veselă, perii pentru spălarea veselei, farfurii
de unică folosinţă, jgheaburi pentru băut, vase
de băut, coarne de băut, sticle de băutde
sport, pahare de băut, tăvi, suporturi pentru
uscarea rufelor, coşuri de gunoi/ găleţi de

gunoi/ pubele/lăzi de gunoi, ştergătoare de praf,
neelectrice, cârpe de şters praful (pânze), vase
de lut/ faianţă, cratiţe din lut, suporturi pentru
ouă, separatoare de ouă, neelectrice, pentru
uz casnic, sticlă emailată, nu cea utilizată în
construcţii, fructiere, perii pentru sprâncene, perii
pentru gene, pămătufuri cu pene pentru şters
praful, hrănitoare, fibră de sticlă, alta decât cea
utilizată la izolaţii sau la produsele textile, fire
din fibră de sticlă, altele decât cele utilizate la
produsele textile, figurine din porţelan, ceramică,
lut, teracotă sau sticlă/statuete din porţelan,
ceramică, lut, teracotă sau sticlă, sticle /butelci,
suporturi pentru plăcile de păr, aţă dentară,
ghivece de flori, învelitori pentru ghivecele
de flori, nu cele din hârtie/învelitori, nu din
hârtie, pentru ghivecele de flori, pliciuri pentru
insectele zburătoare, capcane pentru insectele
zburătoare, separatoare din spumă pentru
degete utilizate la pedichiură, aparate de gătit
cu aburi, neelectrice, boluri pentru fructe, prese
pentru fructe, neelectrice, pentru uz casnic, tigăi
pentru prăjit, pâlnii, ustensile pentru şters praful
de pe mobilă, siliciu topit (produs semiprelucrat),
nu cel utilizat în construcţii, mănuşi de grădinărit,
prese pentru usturoi(ustensile de bucătărie),
baloane de sticlă(recipiente)/fiole (recipiente),
butelci din sticlă(recipiente), borcane din
sticlă(damigene), dopuri din sticlă, sfere
decorative din sticlă, sticlă, neprelucrată sau
semiprelucrată, cu excepţia sticlei pentru
construcţii, vată din sticlă, nu cea utilizată
la izolaţii, sticlă cu conductori electrici fini
încorporaţi, sticlă pentru geamurile vehiculelor
(produs semiprelucrat), pahare (recipiente),
întinzătoare pentru mănuşi, mănuşi pentru
uz casnic, vase pentru lipici, răzători pentru
bucătărie, suporturi grătare, grătare (ustensile de
gătit), păr pentru perii, capete pentru periuţele
de dinţi electrice, recipiente termoizolante pentru
băuturi, recipiente termoizolante, încălzitoare
pentru biberoane, neelectrice, sticle/butelci
de buzunar, suporturi pentru flori şi plante
(aranjamente florale), perii pentru cai, păr de
cal pentru fabricarea periilor, vase pentru păstrat
mâncarea caldă, neîncălzite electric, forme
pentru cuburile de gheaţă, găleţi pentru gheaţă/
răcitoare (frapiere)/frapiere de gheaţă, cleşti
pentru gheaţă, linguri-cupe pentru îngheţată,
terarii de interior (cultivarea plantelor, acvarii
de interior/ bazine (acvarii de interior), terarii
de interior (vivarii), cădiţe gonflabile pentru
bebeluşi, capcane pentru insecte, termosuri/
sticle sub vid, huse pentru masa de călcat,
formate, mese de călcat, pungi izotermice,
ulcioare/carafe, fierbătoare, neelectrice, aparate
de tocat pentru bucătărie, neelectrice, recipiente
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pentru bucătărie, ustensile de bucătărie,
suporturi de cuţite pentru masă, polonice
pentru servirea băuturilor, perii pentru abajururi,
pieptăţi cu dinţirari pentru păr, masuţe, aparate
pentru îndepărtarea scamelor, electrice sau
neelectrice, seturi pentru lichior, lădiţe pentru
necesităţile animalelor de companie/tăviţe
pentru necesităţile animalelor de companie, cutii
pentru gustări, majolică, produse de demachiere,
bureţi pentru machiaj, perii pentru machiaj,
troace pentru animale, suporturi pentru meniuri,
veselă pentru camping, râşniţe pentru uz
casnic, acţionate manual, linguri de amestecare
(ustensile de bucătărie), storcător pentru mopuri,
găleată cu storcător pentru mopuri, mopuri,
mojare pentru bucătărie, mozaicuri din sticlă,
nu cele pentru construcţii, forme (ustensile
de bucătărie), capcane pentru şoareci, căni,
perii pentru unghii, inele pentru serveţelele de
masă, cuiburi cu ouă, artificiale, maşini de
tăiţei, acţionate manual, duze pentru furtunurile
de udat, duze pentru stropitori/rozete pentru
stropitori, spărgătoare de nuci, sticlă de opal,
sticlă de opalină, mănuşi pentru cuptor/ mănuşi
de bucătărie/ mănuşi de grătar, sticlă pictată,
farfurii din hârtie, cuţite pentru patiserie, râşniţe
de piper, acţionate manual, piperniţe, arzătoare
pentru uleiuri parfumate, pulverizatoare de
parfum/atomizoare pentru parfumuri, pisăloage
pentru bucătărie, coşuri dotate pentru picnic,
inclusiv vesela, palete pentru plăcinte /tarte,
păr de porc pentru fabricarea periilor, puşculiţe
în formă de purcel, pipete (ustensile pentru
degustarea vinului)/ustensile pentru degustarea
vinului (sifoane), suporturi pentru farfurie, nu
cele din hârtie sau material textil, plăci
de sticlă (material brut), farfurii de protecţie
pentru ca laptele să nu dea în foc, aparate
împotriva ţânţarilor cu conectare la priză,
pompe pentru desfundarea scurgerilor, piele de
lustruire, aparate şi maşini de lustruire, pentru
uz casnic, neelectrice, materiale de lustruire
pentru strălucire, cu excepţia preparatelor, hârtiei
şi pietrei, mănuşi de lustruire, cârpe pentru
lustruire, articole din porţelan, cutii de răcire
portabile, neelectrice/lăzi frigorifice portabile,
neelectrice, capace pentru vasele de gătit,
suporturi pentru vasele fierbinţi, vase, produse
de olărie, inele pentru păsările de curte, dopuri
cu picurător, bureţi pentru pudră, pudriere, goale,
praf de sticlă pentru decorare, capcane pentru
şobolani, sticle frigorifice, cuburi de gheaţă
reutilizabile, inele pentru păsări, sucitoare, de
uz casnic, uscătoare de rufe rotative, boluri
de salată, cleşti pentru salată, solniţe cu
orificii pentru presărare/ solniţe tip vas, bureţi
abrazivi pentru curăţarea cratiţelor, farfurioare,

linguri-cupe pentru uz casnic, lavete cu fibră
abrazivă/lavete pentru curăţare, perii pentru
frecat, servicii (veselă), polonice pentru servire,
perii pentru bărbierit, suporturi pentru periile de
bărbierit/ suporturi pentru periile de bărbierit,
şanuri pentru pantofi (întinzătoare), limbi de
pantofi, site-ciururi (ustensile de uz casnic),
strecurători(ustensile de uz casnic), plăci cu
denumiri de firme din porţelan sau sticlă, sifoane
pentru apă carbonatată, perii pentru ceara de
schiuri, absorbante de fum pentru uz casnic,
cutii de săpun, dozatoare de săpun, savoniere/
vase pentru săpun, boluri pentru supă, spatule
pentru bucătărie, seturi de condimente, suporturi
pentru bureţi, bureţi pentru uz casnic, stropitori,
suporturi pentru cădiţele de bebeluşi portabile,
statui din porţelan, ceramică, lut, teracotă sau
sticlă, lână de oţel pentru curăţare, cratiţe
(acoperite), site /strecurători pentru uz casnic,
paie pentru băut/paie pentru băut, zaharniţe,
cleşti pentru zahăr, seringi pentru udarea florilor
şi plantelor/stropitori pentru udarea florilor şi
plantelor, suporturi pentru şerveţele de masă,
farfurii pentru masă, suporturi pentru farfurie, nu
cele din hârtie sau din material textil, articole
de masă, altele decât cuţitele, furculiţele şi
lingurile, halbe/căni înalte cu capac, perii de
smolit, cu coadă lungă, cutii pentru ceaiuri,
servicii de ceai(articole de masă), infuzoare
de ceai/ infuzoare în formă de bilă pentru
ceai, strecurători de ceai, huse pentru ceainice,
suporturi pentru plicurile de ceai, ceainice,
recipiente termoizolante pentru alimente, prese
pentru cravate, perii de toaletă, truse de voiaj/
genţi de cosmetice dotate, dozatoare pentru
hârtia de toaletă /igienică, bureţi pentru toaletă,
ustensile pentru toaletă, suporturi pentru hârtia
de toaletă /igienică, periuţe de dinţi, periuţe
de dinţi, electrice, suporturi pentru scobitori,
scobitori, prese pentru tortilla, neelectrice
(ustensile pentru bucătărie), bare şi inele pentru
prosoape/bare şi inele pentru prosoape, tăvi
din hârtie, pentru uz casnic, tăvi pentru uz
casnic, suporturi pentru vasele fierbinţi(ustensile
pentru masă), prese pentru pantaloni, urne
pentru băutură, neelectrice, ustensile pentru
uz casnic, vaze, farfurii pentru legume, vase
din metal pentru gheaţă şi băuturi cu gheaţă,
fibre de sticlă din siliciu, altele decât cele
utilizate la produsele textile, dispozitive pentru
copt vafele belgiene, neelectrice, scânduri
pentru spălarea rufelor, ligheane/ciubere pentru
spălarea rufelor, coşuri pentru deşeurile din
hârtie, aparat cu jet de apă pentru curăţarea
dinţilor şi a gingiilor, dispozitive de udare/
dispozitive de stropit, stropitori, aparate pentru
lustruirea cu ceară, neelectrice, dispozitive
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pentru lustruirea cu ceară, neelectrice, pentru
pantofi, teluri, neelectrice, pentru uz casnic,
jardiniere, aeratoare pentru vin, deşeuri de lână
pentru curăţare, lucrări de artă din porţelan,
ceramică, lut, teracotă sau sticlă, mănuși
abrazive pentru curățat piele.
22. Frânghii şi sfori, plase, corturi şi prelate,
copertine din materiale textile sau sintetice,
vele, saci pentru transportul si depozitarea
materialelor în vrac, materiale de căptuşire,
amortizare şi de umplutură, cu excepţia
hârtiei, cartonului, cauciucului sau a materialelor
plastice, materiale textile
fibroase brute şi înlocuitori ai acestora,
păr de animale, plase pentru hrănirea
animalelor/ pentru fân, copertine din materiale
textile, copertine din materiale sintetice,
pungi, plicuri, săculeţi din material textil,
pentru ambalat, aţă de legare, nemetalică,
pentru uz agricol, legături, nemetalice, saci
pentru cadavre, cabluri, nemetalice, pentru
manipularea încărcăturilor/hamuri, nemetalice,
pentru manipularea încărcăturilor, pânze de sac
pentru perdele de aeraj, cabluri, nemetalice, păr
de cămilă, pânze pentru vele, frânghii pentru
tractarea maşinii, fibre de carboi pentru utilizare
la produsele textile, lână cardată, fibră din
nucă de cocos, coconi, lână pieptănată, cabluri
pentru atârnarea tablourilor, bumbac brut, câlţi
de bumbac, deşeuri de bumbac (smocuri) pentru
căptuşire şi umplutură, prelate pentru camuflaj,
puf (pene), cearşafuri pentru acoperit împotriva
prafului/cârpe de protecţie pentru podele sau
mobilă, puf de eider, iarbă esparto, pene
pentru pilote, pene pentru capitonare, materiale
textile fibroase brute, garnituri fibroase pentru
nave, plase de pescuit, lână organică, smocuri
umplutură), fibre de sticlă pentru utilizare la
produsele textile, lerburi pentru capitonare,
harnace, fibre de cânepă, benzi din cânepă,
saci pentru rufe, părde cal, iută, capoc, benzi
cu bride pentru jaluzelele veneţiene benzi cu
bride sau panglici din material textil pentru
jaluzelele veneţiene, liber, pânză brută de
in(in), puf de bumbac, saci poştali, saci din
plasă pentru spălarea rufelor, ţarcuri din plasă
pentru creşterea peştilor, plase de camuflaj,
plase, năvoade, jaluzele exterioare din material
textil, materiale pentru ambalare(amortizare,
umplutură), nu din cauciuc, plastic, hârtie
sau carton, sfori pentru ambalare, frânghii
pentru ambalare, materiale de căptuşire, nu
din cauciuc, plastic, hârtie sau carton/umplere,
nu din cauciuc, plastic, hârtie sau carton,
păr de porc, fibre de plastic pentru utilizare
la produsele textile, taliane, rafie, fibră de
ramie, scări de frânghie, frânghii, nemetalice,

frânghii, saci pentru transportul şi depozitarea
materialelor în vrac, vele, pânze cu rol de
paraşută pentru ski sailing, coarde pentru
ridicarea geamurilor, rumeguş, fire din deşeuri
de mătase deşeuri de mătase brută)/deşeuri
de mătase, alge marine pentru umpluturi, sfori
pentru legatsnopi, lână de tunsoare, mătase
brută, ghemotoace de mătase, sisal, chingi,
nemetalice, pentru manipularea încărcăturilor,
laţuri (plase), benzi, nemetalice, pentru
manipularea încărcăturilor/curele, nemetalice,
pentru manipularea încărcăturilor, paie pentru
capitonare, împletituri din paie pentru sticle/
învelitori din paie pentru sticle/ambalaje, din
paie, pentru sticle, sfori, benzi pentru legal via,
prelate, corturi, fibre textile, fire, nemetalice,
pentru împachetare sau legare, câlţi, sforidin
hârtie, sfori pentru plase, lână pentru capitonare
(umplutură), prelate pentru vehicule, neformate,
fibre de sticlă din siliciu pentru utilizare la
produsele textile, vată pentru filtrare, vată pentru
capitonare şi de umplutură, capete de ceară,
sfoară pentru bici, aşchii de lemn, lână de lemn,
smocuri de lână, lână tratată sau brută, benzi
pentru împachetare sau legare, nemetalice.
23. Aţe şi fire, pentru utilizare la produsele
textile, fire sub formă de şnur, aţe şi fire de nucă
de cocos, aţe şi fire de bumbac, aţe şi fire filate,
aţe şi fire elastice pentru utilizare la produsele
textile, aţe şi fire pentru broderie, fire din fibră
de sticlă pentru utilizare la produsele textile, aţe
şi fire de cânepă, aţe şi fire de iută, aţe şi fire
de in, aţe şi fire de mătase artificială, fire de
cauciuc pentru utilizare la produsele textile, aţe
şi fire pentru cusut, aţe şi fire de mătase, bumbac
tors, aţe şi fire toarse, lână toarsă/pieptănată,
mătase toarsă, fir metalic pentru broderie, fire
din material plastic pentru utilizare la produsele
textile, aţe şi fire de lână, aţe/fire.
24. Textile şi înlocuitori pentru textile, lenjerie
de uz casnic, perdele din material textil sau
plastic, ţesături adezive care se aplică utilizând
căldura, steguleţe pentru bebeluşi, banere din
material textil sau plastic, textile pentru baie,
exceptând îmbrăcămintea, mănuşi de baie, huse
pentru pat/ cearşafuri/ cuverturi (cearşafuri)/
cuverturi matlasate, huse pentru pat din hârtie,
lenjerie de pat, pături pentru pat, huse draperii
pentru pat, pânză pentru masa de biliard,
pături pentru animalele de gospodărie, ţesătură
pentru site, brocart, vatir, pânză pentru steaguri
din material textile sau plastic, stambă, pânze
pentru goblenuri sau pentru brodat, pânză
de tifon, ţesături sub formă de şnur, şevio
(ţesătură), ţesătură, cârpe pentru demachiere,
suporturi de pahare din material textil, spăratori
laterale pentru pătuţurile de copii (lenjerie de
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pat), pânze de bumbac, huse (detaşabile)
pentru mobilă/huse detaşabile pentru mobilă,
huse pentru pernele de divan, crep (ţesătură),
crepon, suporturi pentru draperii din material
textil, draperii din material textil sau plastic,
damasc, pânze pentru schimbarea scutecelor
pentru bebeluşi, scutece din pânză, perdele
pentru uşi, stofă pentru covoare, plăpumi de
puf (cuverturi de pat), material elastic ţesut,
ţesătură din esparto, pânza, impermeabilă la
gaze, pentru baloanele de zbor, pânză care
imită pielea animalelor, pânză, pânză pentru
încălţăminte, pânze pentru utilizare la produsele
textile, prosoape de faţă din material textil,
fetru, ţesături din fibră de sticlă pentru uz
pentru utilizare la produsele textile, materiale
textile de filtrare, steaguri din material textil
sau plastic, flanel (ţesătură), molton (pânză),
huse din plastic pentru mobilă/huse din plastic
pentru mobilă, huse din material textil pentru
mobila, finet/ barhet, tifon(ţesătură), cârpe pentru
şters paharele (prosoape de bucătărie), pânză
cauciucată, alta decât cea pentru papetărie,
ţesătură din păr (pânză de sac), batiste din
material textil, căptuşeli pentru pălării, din
material textil, dintr-o bucata, pânză de cânepă,
ţesătură de cânepă, lenjerie de uzcasnic,
jerseu (ţesătură), pânză de iută, ţesătură
tricotată, etichete din materia textil, pânze
pentru lenjerii, ţesături pentru lenjeria de corp,
ţesătură de căptuşeală pentru încălţăminte,
căptuşeli (textile), marabu (ţesătură), huse
pentru saltele, moieschin (ţesătură), plase
de ţânţari, ţesătură de muselină, perdele cu
aspect de plasă/transparente, materiale textile
neţesute, muşama utilizată ca faţă de masă,
dosuri de perne, feţe de perne, suporturi
pentru farfurie din material textil, materiale
plastice (înlocuitoare de ţesături), ţesătură de
stambă imprimată, pături imprimate din material
textil, ţesătură de ramie, ţesătură de mătase
artificială, cearşafuri textile), perdele de duş din
material textil sau plastic, giulgiuri, ţesături de
mătase pentru imprimarea de modele, mătase
(ţesătură), căptuşeli pentru sacii de dormit,
saci de dormit pentru bebeluşi, saci de dormit,
traverse de masă, nu din hârtie, garnituri de
masă, nu din hârtie, şerveţele de masă din
material textil, feţe de masă, nu din hârtie,
protecţii pentru masă din material textil, tafta
(ţesătură), material textil, faţă (lenjerie), feţe
(huse pentru saltele), huse din pânză formate
pentru capacul de toaletă, prosoape din material
textil, pânze imprimate pentru broderie /pânză
împrimată pentru broderie, pleduri de călătorie
(pături pentru genunchi), împletitură(ţesătură),
tul, ţesături pentru tapiţerie, catifea, carpete

textile agăţate pe pereţi/ tapiserie (carpete
agăţate pe pepeţi), din material textil, pânză de
lână/ţesătură de lână, zefir(ţesătură).
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului, stihare (alba), ghete,
şoturi (îmbrăcăminte), cravate ascot, pantaloni
pentru bebeluşi (lenjerie de corp), bandane
(fulare), sandale de baie, papuci de baie, halate
de baie, căşti de baie, slipuri de baie/pantaloni
scurţi de baie, costume de baie, îmbrăcăminte
pentru plajă, pantofi pentru plajă, curele
(îmbrăcăminte), berete, bavete, nu din hârtie,
bavete, cu mâneci scurte, nu din hârtie, şaiuricu
pene (articole de îmbrăcăminte de pus la gât),
corsaje (lenjerie), carâmbi pentru cizme, cizme,
cizme pentru sporturi, chiloţi tip boxeri, sutiene,
pantaloni de călărie pentru purtare, camizole,
caschete, şepci(articole pentru acoperirea
capului), feloane, îmbrăcăminte, îmbrăcăminte
pentru gimnastică, îmbrăcăminte din imitaţie din
piele, îmbrăcăminte din piele, paltoane, gulere
(îmbrăcăminte), combinezoane (îmbrăcăminte),
corsete, corsete (lenjerie de corp), manşoane/
manşetefîmbrăcăminte), îmbrăcăminte pentru
ciclişti, gulere detaşabile, pemuţe împotriva
transpiraţiei pentru rochii, rochii, capoate,
apărători pentru urechipmbrăcăminte), pantofi
sau sandale din iarba esparto(espadrile),
veste de pescuit, fitinguri metalice pentru
încălţăminte, pantofi de fotbal/ ghete de
fotbal, sacipentrupicioare, neîncălziţi electric,
încălţăminte, carâmbi pentru încălţăminte, cape
de blană, blănuri (îmbrăcăminte), trenduri
(îmbrăcăminte), galoşi, jartiere, burtiere, mănuşi
(îmbrăcăminte), pantofi pentru gimnastică,
pelerine pentru coafor/frizerie, cizmuliţe, cloşuri
pentru pălării (schelete), pălării, bentiţe
(îmbrăcăminte), articole de acoperitcapulpentru
purtare, şosete-tălpici, protecţii de călcâipentru
încălţăminte, tocuri, glugifîmbrăcăminte),
ciorăpărie, jachete (îmbrăcăminte), jersee
(îmbrăcăminte), uniforme de judo, rochii tip
pulover/ rochii tip salopetă, uniforme de karate,
chimonouri, chiloţide damă/ chiloţipantalonaşi,
tricotaje (îmbrăcăminte), cizme din dantelă,
trusouripentru copiifîmbrăcăminte), egări
(jambiere) /jambiere, egări(pantaloni), costume
de gimnastică/balet, uniforme oficiale, orare,
mantile, costume de balrnascat, mitre
(pălării), mănuşi cu un deget, curele
cu buzunar pentru banipmbrăcăminte),
îmbrăcăminte pentru motociciişti, apârătoride
urechipmbrăcăminte), eşarfe circulare pentru
gât/ protecţii pentru gât, îmbrăcăminte din
latex, articole de îmbrăcăminte cu protecţie
solară, îmbrăcăminte cu led-uri încorporate,
eşarfe pentru cap, sutiene autoadezive/
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bustiere autoadezive, cravate, dispozitive anti-
alunecarepentru încălţăminte, îmbrăcăminte
de stradă, salopete/combinezoane, paltoane
bărbăteşti/pardesie, îmbrăcăminte din hârtie,
pălării din hârtie (îmbrăcăminte), jachete cu
glugă (parka), pelerine, mantale, jupe, batiste
de buzunar, buzunare pentru îmbrăcăminte,
ponchouri, pijamale, îmbrăcăminte de-a gata,
căptuşeli de-a gatajpiese de îmbrăcăminte),
sandale, sariuri, saronguri, panglicipentru
purtare, eşarfe, şaluri, plastroane pentru cămăşi,
platei de cămăşi, cămăşi, pantofi, cămăşi
cu mânecă scurtă, căşti de duş, bocanci
de schi, mănuşi de schi, fuste, pantaloni
scurţi tip fustă, bonete, măşti de somn,
papuci, furouri(lenjerie de corp), bretele pentru
susţinerea şosetelor, şosete, branţuri, tălpipentru
încălţăminte, şoşoni, articole sportdin jerseu,
pantofi de sport, maieuri sport, portjartiere,
ciorapi, crampoane pentru ghetele de fotbal,
jachete căptuşite(îmbrăcăminte), costume,
bretele pentru îmbrăcăminte (suspensoare)/
suspensoare, ciorapi care absorb transpiraţia,
lenjerie de corp care absoarbe transpiraţia/
desuuri care absorb transpiraţia, ciorapi care
absorb transpiraţia, flanele/pulovere/ hanorace
(pulovere), body-uri(lenjerie de corp), tricouri
cu mânecă scurtă, colanţi, bombeuripentru
încălţăminte, togi, jobene, curele pentru
jambiere, pantaloni(am), turbane, chiloţi, lenjerie
de corp/ desuuri, uniforme, pâslari(cizme
din pâslă), văluri(îmbrăcăminte), cozoroace
(articole pentru acoperirea capului), veste /
jiletci, îmbrăcăminte impermeabilă, rame pentru
încălţăminte, costume din neoprenpentru schi
nautic, broboade, pantofi din lemn, jambiere.
26. Dantelă, împletitură şi broderie, panglici
şi funde pentru mercerie, nasturi, copci de
tip moş şi babă,ace şi ace cu gămălie,
flori artificiale, decoraţiuni pentru păr, păr
fals, aplicaţii (mercerie), flori artificiale, fructe
artificiale, ghirlande artificiale, plante artificiale,
altele decât pomii de crăciun, ghirlande artificiale
pentru crăciun, ghirlande artificiale cu lumini
pentru crăciun, coroane artificiale pentru crăciun,
coroane artificiale cu lumini pentru crăciun,
insigne pentru purtare, nu din metale preţioase,
mărgele, altele decât pentru confecţionarea
bijuteriilor, cleme pentru curele, ace pentru
maşina de cusut, pene de păsări (accesorii
de îmbrăcăminte), închizători pentru bluze/
închizători pentru fixarea rochiei pe corp, bobine
pentru aţa de brodat sau lână (nu componente
de maşini), ace de năvădit, funde pentru păr,
cutii de ace, şnururi, brasarde/banderole de braţ
(accesorii de îmbrăcăminte), broşe (accesorii
de îmbrăcăminte), catarame (accesorii de

îmbrăcăminte), nasturi, pandantive, altele decât
cele pentru bijuterii, inele de chei sau lanţuri
pentru brelocuri, găitane (pasmanterie), benzi
pentru ridicarea sânilor, benzi dublu adezive
pentru lenjerie, suporturi pentru gulere, numere
de concurs, cordoane pentru îmbrăcăminte,
cordoane pentru ornamente, fanoane pentru
corsete/oase de balenă pentru corsete, croşete/
ace de croşetat, ace de stopat, forme
pentru cârpit, articole decorative pentru păr,
borduri pentru îmbrăcăminte, panglici elastice,
broderie/articole ornamentale (broderie), ace
de brodat, ace entomologice, benzi elastice
pentru susţinerea mânecilor, ocheţi pentru
îmbrăcăminte, bărbi false, păr fals, tivuri (false),
mustăţi false, închizători pentru îmbrăcăminte,
închizători pentru portjartiere/închizători pentru
bretele, pene (accesorii de îmbrăcăminte),
festoane (broderie), volănaşe (dantelărie),
volănaşe pentru îmbrăcăminte, franjuri, broderie
cu fir de aur, mercerie (articole necesare
în croitorie), cu excepţia aţelor, panglici de
mercerie, funde de mercerie, elastice de păr,
agrafe de păr /ace de păr, ace pentru ondularea
părului, agrafe de păr/ clame de păr, ace de păr,
plase pentru păr, căşti pentru vopsirea părului,
hârtie pentru ondularea părului, extensii de păr,
ondulatoare de păr, electrice şi neelectrice, altele
decât ustensilele manuale, ornamente pentru
pălării, benzi pentru pălării, petice termoadezive
pentru repararea articolelor textile, petice
termoadezive pentru decorarea articolelor textile
(mercerie), benzi de prindere cu scai şi puf,
copci (mercerie), copci pentru corsete, păr uman,
andrele, dantelă pentru borduri, ornamente
din dantelă/pasmanterie, litere pentru marcarea
lenjeriilor, paiete strălucitoare, monograme
pentru marcarea lenjeriilor/numere sau litere
pentru marcarea lenjeriilor, perne pentru ace,
truse de ace, dispozitive de introdus aţa în
ac, ace, ace pentru maşinile de pieptănat lâna,
numerale pentru marcarea lenjeriilor, insigne
ornamentale (nasturi), pene de struţ (accesorii
de îmbrăcăminte), picou (margine de dantelă),
perne pentru acele cu gămălie, ace cu gămălie,
altele decât bijuteriile, şuviţe împletite/meşe
de păr, panglici pentru premii, panglici pentru
păr, panglici şi funde, nu din hârtie, pentru
împachetarea cadourilor, rozete (mercerie),
croşete pentru carpete, ace pentru pielărie
(şelărie), ace de cusut, cutii de cusut, degetare
pentru cusut, seturi de cusut, închizători de
pantofi, (cârlige pentru pantofi, şireturi pentru
pantofi, ornamente pentru pantofi, ocheţi pentru
pantofi, catarame pentru pantofi, ace de
cizmărie, pernuţe de umeri pentru îmbrăcăminte,
ace pentru confecţionarea plaselor de pescuit,
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broderie cu fir de argint, volane pentru fuste,
capse, paiete pentru îmbrăcăminte, benzi pentru
rejansele de draperii, ciucuri (mercerie), moţuri
(pompoane), calote din păr, ornamente pentru
îmbrăcăminte, cleme de pantaloni pentru ciclişti,
peruci, şireturi de lână, coroniţe din flori
artificiale, închizători cu fermoar /fermoare,
fermoare pentru genţi/închizători cu fermoar
pentru genţi.
27. Covoare, carpete, preşuri (covoraşe) şi
protecţii pentru pardoseli, linoleumuri şi
alte materiale pentru acoperirea pardoselilor
existente, carpete agăţate pe pereţi, nu din
materiale textile, covoare, carpete, preşuri
(covoraşe) şi protecţii pentru pardoseli,
linoleumuri şi alte materiale pentru acoperirea
pardoselilor existente, carpete agăţate pe pereţi,
nu din materiale textile, gazon artificial, covoraşe
de baie, substrat de covor, covoare pentru
automobile/covoare pentru automobile, covoare/
carpete, carpete agăţate pe pereţi, nu din
material textil, covoraşe de intrare, învelitori de
pardoseală, protecţii pentru pardoseli, rezistente
la foc, pentru şeminee şi grătare, covoare pentru
gimnastică/saltele pentru gimnastică, linoleum,
covoraşe/preşuri, covoare din frânghii împletite
pentru pârtiile de schi, covoare antiderapante,
covoare din stuf, tapet din material textil, învelitori
de pardoseală din vinii, tapet, covoraşe pentru
yoga, covoare, carpete, preşuri (covoraşe)
şi protecţii pentru pardoseli, linoleumuri şi
alte materiale pentru acoperirea pardoselilor
existente, carpete agăţate pe pereţi, nu din
materiale textile, gazon artificial, covoraşe
de baie, substrat de covor, covoare pentru
automobile/covoare pentru automobile, covoare/
carpete, carpete agăţate pe pereţi, nu din
material textil, covoraşe de intrare, învelitori de
pardoseală, protecţii pentru pardoseli, rezistente
la foc, pentru şeminee şi grătare, covoare pentru
gimnastică/saltele pentru gimnastică, linoleum,
covoraşe/preşuri, covoare din frânghii împletite
pentru pârtiile de schi, covoare antiderapante,
covoare din stuf, tapet din material textil, învelitori
de pardoseală din vinii, tapet, covoraşe penj
yoga.
28. Jocuri, jucării şi obiecte de divertisment,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică şi de sport, decoraţiuni pentru pomul
de crăciun, aparate de amuzament, automate
şi acţionate cu fise, dispozitive pentru jocuri
video arcade, articole pentru tras cu arcul,
momeală artificială pentru pescuit, zăpadă
artificială pentru pomii de crăciun, blocatoare
pentru urcarea pe coardă(echipamente pentru
alpinism), saltea de joacă pentru bebeluşi,
jocuri de table, genţi special concepute pentru

schiuri, tunuri de aruncat mingi, mingi pentru
jocuri, haltere, mănuşi de baseball, mănuşi
de baseball/cricket (accesorii pentru jocuri),
clopoţei pentru pomul de crăciun, margini
elastice pentru masa de biliard, bile de biliard,
instrumente de marcare pentru repoziţionarea
bilei pe masa de biliard, tacuri de biliard,
vârfuri pentru tacurile de biliard, mese de
biliard, carduri de bingo, indicatoare de tragere/
muşcătură (unelte de pescuit), senzori de
tragere/muşcătură (unelte de pescuit), camere
de mingi pentru jocuri, jocuri de masă, sănii
bob, aparate pentru culturism/ aparate pentru
antrenarea musculaturii corpului, plăci pentru
bodyboarding, aparate şi maşini de bowling,
arcuri pentru tragere, mănuşi de box, blocuri de
construcţie (jucării), jocuri de construcţie, plase
pentru fluturi, paravane de camuflaj (articole
sportive), suporturi de lumânări pentru pomii de
crăciun, capse pentru pistoale (jucării), măşti
de carnaval, cretă pentru tacurile de biliard,
jocuri de şah, table de şah, extensoare pentru
piept(aparate de exerciţii)/aparate de exerciţii
(extensoare), jetoane pentru jocurile de noroc,
pomi de crăciun din material sintetic, pocnitori
cu surprize specifice crăciunului (noutăţi pentru
petrecere), suporturi pentru pomii de crăciun,
aruncătoare de talere din argilă, talere din
argilă (ţinte), hamuri pentru alpinişti, mese
de biliard acţionate cu fise, confeti, truse de
magie, manete de comandă pentru consolele
de jocuri, manete de comandă pentru jucării,
numărători (discuri) pentru jocuri, coşuri de prins
peşte (capcane de pescuit), genţi de cricket,
pahare pentru zaruri, darts, momeli pentru
vânătoare sau pescuit/nade pentru vânătoare
sau pescuit, zaruri, discuri pentru sporturi, unelte
pentru refacerea gazonului (accesorii de golf)/
unelte pentru remedierea găurilor din gazon
(accesorii de golf), păpuşi, biberoane pentru
păpuşi, paturi pentru păpuşi, case de păpuşi,
îmbrăcăminte pentru păpuşi, camere de păpuşi,
domino, table de dame, dame (jocuri), drone
(jucării), gantere, canturi de schiuri, protecţii
pentru cot(articole sportive), ţinte electronice,
carusele pentru parcurile de distracţii, arme
pentru scrimă, măşti de scrimă, mănuşi speciale
pentru scrimă, cârlige pentru peşte, instrumente
de pescuit, linii (fire) de pescuit, labe de înot/
mănuşi de înot (înotătoare), plute de pescuit,
discuri zburătoare (jucării), mese de fotbal,
jocuri, aparate pentru jocuri, aparate pentru
jocurile de noroc, mănuşi pentru jocuri, crose
de golf, saci de golf, cu sau fără roţi, mănuşi
de golf, cărucioare de golf/ cărucioare pentru
sacii de golf, corzi pentru rachete, gută pentru
pescuit, aparate de gimnastică, giroscoape
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şi stabilizatoare de zbor pentru modelele de
aeronave, deltaplane, hamuri pentru plăcile de
windsurf cu velă, arbalete (articole sportive),
crose de hochei, jocuri cu potcoave, fluiere
pentru vânătoare, patine de gheaţă, patine cu
rotile în linie, puzzle-uri, manşe de comandă
pentru jocurile video, caleidoscoape, mosoare
pentru zmeie, zmeie, protecţii pentru genunchi
(articole sportive), mincioguri pentru pescarii
cu undiţa, mah-jong, bile de sticlă pentru
jocuri, măşti (obiecte de divertisment), catarge
plăcile de windsurf cu velă, păpuşi matrioska,
suspensoare de sport pentru bărbaţi (articole
sportive), ace de pompe pentru umflarea mingilor
de joacă, plase pentru sporturi, jucării cu caracter
de noutate pentru petreceri, jucării cu caracter
de noutate pentru a face glume, ornamente
pentru pomii de crăciun, cu excepţia instalaţiilor,
lumânărilor şi produselor de cofetărie, pachinko,
plăci de padelă, pistoale cu bile umplute cu
vopsea (pistoale de paintball) (articole sportive),
bile umplute cu vopsea (muniţie pentru pistoalele
de paintball) (articole sportive), pălării din hârtie
pentru petreceri, parapante, jocuri de societate,
tuburi de confeti pentru petreceri (articole cu
caractere de noutate pentru petreceri), capse
cu percuţie (jucării), aparate pentru exerciţii
fizice, piñatas, baloane pentru petreceri, mingi/
bile de joacă, cărţi de joc, jucării de pluş,
jucării de pluş cu păturică ataşată, prăjini pentru
sărituri cu prăjina, jocuri portabile cu ecrane
cu cristale lichide, jocuri portabile şi jucării cu
funcţii de telecomunicaţii integrate, căptuşeli
de protecţie (părţi din costumele de sport),
folii de protecţie adaptate pentru ecrane pentru
jocurile portabile, pompe special adaptate pentru
utilizare cu mingile/bilele de joacă, saci de box,
păpuşi marionete, quoits, rachete/bâte pentru
jocuri, zornăitoare (obiecte de divertisment),
mosoare pentru pescuit, vehicule de jucărie cu
telecomandă, panglici pentru gimnastică ritmică,
jocuri cu inele, căluţi balansoar, undiţe de
pescuit, patine cu rotile, rulouri pentru bicicletele
staţionare de antrenament, colofoniu utilizat
de atleţi, roţi de ruletă, plăci cu velă pentru
windsurf, machete de vehicule la scară, seturi
de machete la scară (jucării), momeli cu miros
pentru vânătoare sau pescuit, scutere (jucării),
lozuri răzuibile pentru jocurile de tip loterie, piei
de focă (învelitori pentru schiuri), apărători de
tibie (articole sportive), fluturaşi (de badminton),
skateboard-uri, legături pentru schiuri, schiuri,
popice, popice (jocuri), praştii (articole sportive),
tobogane (obiecte de divertisment), praştii
(articole sportive), automate (maşini de jocuri),
globuri de zăpadă, snowboard-uri, rachete de
zapadă, bule de săpun (jucării), protecţii pentru

tălpile clăparilor pentru mersul pe jos, titirezi
(jucării), trambuline (articole sportive), blocuri
de start pentru sporturi, biciclete staţionare
de antrenament, corzi pentru rachete, jucării
umplute, schiuri nautice, legături pentru placa de
surf, plăci de surf, piscine (articole de joacă),
plăci de înot, centuri de înot, veste de înot,
saltele gonflabile pentru piscine, leagăne, mese
de tenis de masă, ţinte pentru tragere, ursuleţi
de pluş, plase de tenis, tunuri pentru mingile
de tenis, măşti de teatru, pistoale de jucărie,
pistoale cu aer de jucărie, jucării carusel pentru
pătuţuri, maşini de jucărie, machete de jucărie,
case de jucărie pentru copii, cochilii de protecție
pentru sport, etichete pentru genţi de golf, sănii
pentru scheleton, figurine de jucărie, roboţi de
jucărie, jucării care imită articolele cosmetice,
jucării din plastilină inteligentă, jucării din aluat de
modelare, jucării pentru animalele de companie,
jucării, trambuline, triciclete pentru copii (jucării),
bastoane de învârtit, maşini pentru jocuri video,
aripioare de înot, schiuri de apă, curele pentru
ridicarea greutăţilor (articole sportive), genți
special concepute pentru plăci de surf, jucărie
senzorială antistres.
29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi gătite, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt şi alte
produse lactate, uleiuri şi grăsimi alimentare,
pastă de ardei conservată, albumină pentru uz
culinar, lapte de albumină/proteine din lapte,
alginaţi pentru uz culinar, lapte de migdale pentru
uz culinar, lapte de migdale, băuturi pe bază de
lapte de migdale, migdale, măcinate, aloe vera
preparată pentru consum uman, anşoa, nu viu,
măduvă de animale alimentară, piure de mere,
aranjamente din fructe procesate, anghinare,
conservată, pastă de pătlăgele vinete/ pastă
de vinete, bacon (slănină), fasole, conservată,
fructe de pădure, conservate, cuiburi de păsări
comestibile, caltaboş cu sânge/cârnaţi cu sânge,
ulei de oase, comestibil, preparate pentru
fabricarea bulionului, fiertură/bulion, concentrate
de fiertură/ concentrate de bulion, bulgogi, unt,
cremă de unt, nuci glasate, caviar, mezeluri,
brânză, scoici, nu vii, unt de cacao alimentar, unt
de nucă de cocos, nucă de cocos, deshidratată,
grăsime din nucă de cocos, ulei de nucă de
cocos alimentar, lapte de nucă de cocos, lapte
de nucă de cocos pentru uz culinar, băuturi pe
bază de lapte de nucă de cocos, computuri,
lapte condensat, crenvurşti prăjiţi în aluat pe
băţ (corn dogs), chiftele din brânză de vaci,
compot de merişoare, raci, nu vii, smântână
(produse lactate), crochete, crustacee, nu vii,
fructe cristalizate/ fructe glazurate, lapte bătut,
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curmale, ouă, larve de furnici comestibile,
pregătite, ulei de măsline extravirgin alimentar,
falafel, amestecuri cu conţinut de grăsimi
pentru feliile de pâine, grăsimi comestibile,
substanţe grase pentru fabricarea grăsimilor
comestibile, fileuri de peşte, peşte, nu viu, peşte,
conservat, peşte, la conservă, hrană pentru
peşti pentru consum uman, spumă de peşte,
icre de peşte, preparate, produse alimentare
pe bază de peşte, nuci condimentate, carne
uscată prin îngheţare/ carne liofilizată, legume
uscate prin îngheţare/ legume liofilizate, fructe,
conservate, fructe, înăbuşite, jeleuri de fructe,
pulpă de fructe, salate de fructe, coajă de
fructe, chipsuri din fructe, fructe conservate
în alcool, gustări pe bază de fructe, fructe
congelate, fructe, la conservă, vânat, nu viu,
usturoi conservat, gelatină, castraveciori, gem
de ghimbir, guacamole, şuncă, alune, preparate,
heringi, nu vii, crevurşti pentru hotdog, humus,
insecte comestibile, nu vii, gelatină alimentară,
gemuri, jeleuri alimentare, chefir, kimchi, klipfish
(cod sărat şi uscat), lapte de iapă fermentat/
cumâs, untură, alge de mare, conservate,
lecitină pentru uz culinar, suc de lămâie pentru
uz culinar, linte, conservată, ulei alimentar din
seminţe de in, pate de ficat/ pastă de ficat, ficat,
homari, nu vii, chipsuri de cartofi cu conţinut
scăzut de grăsimi, ulei de porumb alimentar,
margarină, marmeladă, carne, piftie din carne,
extracte din carne, carne, conservată, carne, la
conservă, lapte, băuturi din lapte, cu conţinut
predominant de lapte, produse din lapte, băutură
din lapte şi fructe (milkshake), fermenţi din lapte
pentru uz culinar, substituenţi de lapte, ciuperci,
conservate, midii, nu vii, lichior de ouă non-
alcoolic, paste de întins pe pâine pe bază de
nuci, nuci, preparate, lapte de ovăz, uleiuri
alimentare, ulei de măsline alimentar, măsline,
conservate, inele de ceapă, ceapă, conservată,
stridii, nu vii, ulei din sâmburi de palmier
alimentar, ulei de palmier alimentar, unt de
arahide, lapte de arahide pentru uz culinar, lapte
de arahide, băuturi pe bază de lapte de arahide,
arahide, preparate, mazăre, conservată, pectină
pentru uz culinar, murături, polen preparat
ca produs alimentar, porc, chipsuri de cartofi,
chiftele din cartofi, fulgi de cartofi, găluşte pe
bază de cartofi, păsări de curte, nu vii, pudră
de ouă, lapte praf, creveţi, nu vii, pastă de
fructe presate, lapte acru, stafide, ulei de rapiţă
alimentar, cheag, lapte de orez, lapte de orez
pentru uz culinar, lapte fermentat gătit, somon,
nu viu, cărnuri sărate, peşte sărat, sardine,
nu vii, varză murată, învelişuri pentru cârnaţi,
naturale sau artificiale, cârnaţi, cârnaţi în aluat,
castraveţi de mare, nu vii, extracte din alge

de mare alimentare, seminţe, preparate, ulei
de susan alimentar, moluşte, nu vii, creveţi,
nu vii, viermi de mătase în stadiu de crisalidă
pentru consum uman, smetana, ouă de melci
pentru consum, preparate pentru supă, supe,
boabe de soia, conservate, alimentare, lapte
de soia, ulei alimentar din boabe de soia,
pateuri/turtiţe din soia, languste, nu vii, seu
alimentar, ulei alimentar de floarea soarelui,
seminţe de floarea soarelui, preparate, porumb
dulce, procesat, tahini, tofu, pateuri/ turtiţe din
tofu, piure de tomate, suc de tomate pentru gătit,
pastă de tomate, burtă, trufe, conservate, ton,
nu viu, preparate pentru supa vegetală, sucuri
vegetale pentru gătit, salate vegetale, spume
vegetale, pastă vegetală de dovlecel, cremă pe
bază de legume, legume, conservate, legume,
gătite, legume, uscate, legume, la conservă,
zer, frişcă, albuş de ou, yakitori, iaurt, gălbenuş
de ou, piele de tofu, tempeh, satay, legume,
procesate, fructe, procesate, ratatouille, duck
confits, andouillettes, budincă albă, choucroute
garnie, hash browns, omletă, rulouri de varză
umplute cu carne, concentrat pe bază de legume
pentru gătit, concentrat pe bază de fructe pentru
gătit, creme tartinabile pe bază de legume, agar-
agar pentru scop culinar, moluşte, nu vii, brânză
quark, brânză cottage, băuturi pe bază de acid
lactic, flori comestibile, uscate, ghimbir glasat,
ghimbir, conservat, ghimbir murat.
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină
şi preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi produse de cofetărie, ciocolată,
îngheţată, sorbeturi şi alte produse similare sub
formă de îngheţată, comestibile, zahăr, miere,
melasă, drojdie, praf de copt, sare, condimente,
mirodenii, ierburi conservate, oţet, sosuri şi
alte condimente, gheaţă (apă îngheţată), sirop
de agave (îndulcitor natural), ienibahar, pastă
de migdale, produse de cofetărie cu migdale,
anason, sos de mere (condiment), preparate
aromatice alimentare, cafea artificială, praf
de copt, sodă alimentară(bicarbonat de sodiu
pentru gătit)/bicarbonat de sodiu pentru gătit
(sodă alimentară), baozi, făină de orz, mix
pentru clătite sărate, făină de fasole, oţet din
bere, bibimbap (orez amestecat cu legume
şi carne de vită), agenţi de legare pentru
îngheţată, biscuiţi/ fursecuri, pâine, chifle
de pâine, pâine firimituri (pesmet), hrişcă,
procesată, făină de hrişcă, bulgur, chifle dulci,
burritos, pudră de tort, cocă de tort/ aluat
de tort, glazură de tort(glazurare), torturi/
prăjituri, zahar candel cristalizat, bomboane de
decor pentru torturi, capere, caramele(dulciuri)/
caramele (bomboane), sare cu ţelină, preparate
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din cereale, batoane de cereale, gustări
pe bază de cereale, băuturi pe bază de
muşeţel, sandvişuri cu brânză (sandvişuri),
gumă de mestecat, gumă de mestecat pentru
împrospătarea respiraţiei, cicoare (substituent
pentru cafea), chipsuri(produse din cereale),
ciocolată, băuturi din ciocolată cu lapte, spume
de ciocolată, decoraţiuni din ciocolată pentru
torturi, paste de ciocolată cu nuci de întins
pe pâine, băuturi pe bază de ciocolată, paste
de întins pe pâine pe bază de ciocolată, nuci
învelite în ciocolată, chow-chow (condiment),
chutney (condiment), scorţişoară (mirodenie),
cuişoare (mirodenii), cacao, băuturi din cacao
cu lapte, băuturi pe bază de cacao, arome
de cafea, cafea, băuturi din cafea cu lapte,
băuturi pe bază de cafea, condimente, produse
de cofetărie pentru decorarea pomilor de
crăciun, produse de cofetărie/ produse de
cofetărie cu zahar, sare pentru gătit, fulgi
de porumb, făină de porumb/făină nerafinată
de porumb, porumb, măcinat, porumb, copt,
cuşcuş, biscuiţi săraţi şi uscaţi (crackers), sos
de merişoare(condiment), cremă de tartru de
uz culinar, crutoane, orz măcinat, ovăz măcinat,
curry(mirodenie), cremă din ouă şi lapte, spume
pentru desert(produse de cofetărie), aluat, sosuri
pentru salată, dulce de leche (dulceaţă de lapte),
esenţe pentru produsele alimentare, cu excepţia
esenţelor eterice şi a uleiurilor esenţiale, fermenţi
pentru paste, arome, altele decât uleiurile
esenţiale, pentru torturi/prăjituri, arome, altele
decât uleiurile esenţiale, pentru băuturi, colţunaşi
pe bază de făină, flori sau frunze folosite
ca substituenţi pentru ceai, fondante (produse
de cofetărie), arome alimentare, altele decât
uleiurile esenţiale, feluri de mâncare uscate prin
îngheţare, având ca principal ingredient orezul/
feluri de mâncare liofilizate, având ca principal
ingredient orezul, feluri de mâncare uscate
prin îngheţare, având ca principal ingredient
pastele/feluri de mâncare liofilizate, având ca
principal ingredient pastele, jeleuri de fructe
(produse de cofetărie), coulis de fructe (sosuri),
ierburi de grădină, conservate (asezonare),
orez preparat învelit în alge marine, ghimbir
pudră, turtă dulce, glucoză pentru uz culinar,
gluten preparat ca produs alimentar, aditivi
pe bază de gluten pentru uz culinar, golden
syrup (sirop auriu), şroturi pentru consum uman,
halva, glazură pentru şuncă, batoane de cereale
bogate în proteine, hominy(boabe de porumb
uscate şi tratate), făină din boabe de porumb
uscate şi tratate (hominy), miere, sandvişuri
de hotdog, orz decorticat, ovăz decorticat,
îngheţată, gheaţă, naturala sau artificială, gheaţă
pentru băuturile răcoritoare, cuburi de gheaţă,

ceai cu gheaţă, gheaţă comestibilă, infuzii, nu
cele medicinale, orez instant, jiaozi, ketchup
(sos), clătite kimchi, ferment, seminţe de
inpentru uz culinar (asezonare), lemn dulce
(produse de cofetărie), lipii pe bază de
cartofi, dropsuri(produse de cofetărie)/pastile
(produse de cofetărie), macaroane, macarons,
biscuiţi cu malţ, extract de malţ alimentar,
malţ pentru consum uman, maltoză, marinate,
marţipan, maioneză, făină nerafinată/făină,
plăcinte cu carne, agenţi de frăgezire a cărnii,
pentru uz casnic, sosuri pentru carne, usturoi
mărunţit(condiment), mentă pentru produse
de cofetărie, mentă pentru împrospătarea
respiraţiei, glazură oglindă, melasă alimentară,
musli, făină de muştar, muştar, îndulcitori
naturali, mâncăruri preparate pe bază de tăiţei,
noodles, făini de nuci, nucşoară, făină de ovăz,
alimente pe bază de ovăz, terci de ovăz, clătite
sărate, onigiri, zahăr de palmier, clătite, hârtie
comestibilă, paste, sos pentru paste, produse
de cofetărie din fructe, produse de patiserie,
aluat de patiserie, pâtés en croûte (plăcinte),
produse de cofetărie cu arahide, pelmeni,
piper, bomboane mentolate, boia (asezonare),
pesto, biscuiţi petit-beurre, petits fours, piccalilli,
plăcinte, pizza, floricele de porumb, făină
de cartofi, pudre pentru fabricarea îngheţatei,
praline, propolis/clei de albine, budinci, quiche
(tartă), quinoa, procesată, ramen, ravioli, relish
(condiment), orez, prăjituri de orez, budincă
de orez, pastă de orez pentru uz culinar,
hârtie de orez comestibilă, gustări pe bază
de orez, lăptişor de matcă, pesmeţi, şofran
(asezonare), sago, sare pentru conservarea
alimentelor, sandvişuri, sosuri (condimente),
agenţi de legare pentru cârnaţi, apă de mare
pentru gătit, produse de asezonare, algă marină
(condiment), seminţe procesate folosite pentru
asezonare, griş, biscuiţi din orez, seminţe de
susan(produse de asezonare), fulgi de gheaţă
cu fasole roşie îndulcită, sorbeturi (îngheţate)/
şerbeturi (îngheţate), tăiţei soba, pâine fără
gluten, tamarind (condiment), laksa, profiterol,
cornuri, pateuri cu ciocolată, ceai din alge
kelp, cremă de zahăr ars, amestecuri de aluat
nefermentat, napolitane din hârtie comestibilă,
macarons din nucă de cocos, capsule de
cafea, umplute, apă de flori de portocal pentru
scopuri culinare, înghețate pe băț, nuga, harissa
(condiment), pastă de ghimbir (mirodenii), făină
de soia, sos de soia, miso, spaghete, mirodenii,
pacheţele de primăvară, seminţe de anason
stelat, amidon alimentar, băţ de lemn dulce
(produse de cofetărie), preparate pentru întărirea
frişcăi, zahăr, sushi, dulciuri, tabbouleh (salată
libaneză), tacos, tapioca, făină de tapioca, tarte,
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ceai, băuturi pe bază de ceai, agenţi de îngroşare
pentru gătirea alimentelor, sos de roşii, tortillas,
turmeric, tăiţei udon, pâine nedospită, cafea
neprăjită, arome de vanilie pentru uz culinar,
vanilină (substituent pentru vanilie), preparate
vegetale folosite ca substituenţi pentru cafea,
vermicelli, oţet, vafe belgiene, făină de grâu,
germeni de grâu pentru consum uman, drojdie,
iaurt îngheţat (produse de cofetărie îngheţate),
băuturi pe bază de ceai cu lapte.
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
şi forestiere brute şi neprocesate, grăunţe
şi seminţe brute şi neprocesate, fructe şi
legume proaspete, ierburi proaspete, plante şi
flori naturale, bulbi, puieţi şi seminţe pentru
plantare, animale vii, hrană şi băutri pentru
animale, malţ, alge, neprocesate, pentru consum
uman sau animal, algarovilla pentru consum
animal, migdale (fructe), plante de aloe vera,
anşoa, viu, hrană pentru animale, preparate
pentru îngrăşarea animalelor/ preparate pentru
îngrăşarea animalelor domestice, animale vii,
nisip aromat(aşternut) pentru animalele de
companie, aranjamente din fructe proaspete,
anghinare, proaspătă, deşeuri de trestie de
zahăr (materie primă), scoarţe brute, orz,
fasole, proaspătă, sfeclă, proaspătă, fructe de
pădure, proaspete, băuturi pentru animalele de
companie, hrană pentru păsări, tărâţe, terci de
tărâţe pentru consum animal, animale pentru
împerechere, hrişcă, neprocesată, produse
secundare rezultate din procesarea cerealelor,
pentru consum animal/produse reziduale din
cereale pentru consum animal, seminţe de
cereale, neprocesate, castane, proaspete,
produse masticabile comestibile pentru animale,
rădăcini de cicoare, cicoare, proaspătă, pomi
de crăciun, citrice, proaspete, boabe de
cacao, brute, coajă de nucă de cocos, nuci
de cocos, copră, raci, vii, crustacee, vii,
castraveţi, proaspeţi, os de sepie pentru păsări,
deşeuri distilate pentru consum animal, biscuiţi
pentru câini, borhot, preparate pentru păsările
ouătoare, ouă pentru incubaţie, fertilizate, icre
de peşte, peşte, viu, făină de peşte pentru
consum animal, momeală de pescuit, vie,
făină de in (nutreţ), bulbi de flori/ bulbi, flori,
naturale, flori, uscate, pentru decorare, nutreţ/
hrană pentru animale/furaj, fructe, proaspete,
reziduuri de fructe(tescovină)/tescovină, ierburi
de grădină, proaspete, usturoi, proaspăt, grăunţe
(cereale), grăunţe pentru consum animal,
struguri, proaspeţi, şroturi pentru păsări, fân,
alune de pădure, proaspete, heringi, vii, conuri
de hamei, hamei, insecte comestibile, vii,
boabe de ienupăr, crap koi (crap japonez),
viu, nuci de cola, praz, proaspăt, lămâi,

proaspete, linte, proaspătă, lăptucă, proaspătă,
var pentru furajele animalelor, seminţe de in
pentru consum animal, făină din seminţe de in
pentru consum animal, seminţe de incomestibile,
neprocesate, aşternut pentru animale, aşternut
de turbă, homari, vii, boabe de roşcove,
în formă brută, porumb, turtă de porumb
pentru vite, malţ pentru fabricarea berii şi
distilare, terci pentru îngrăşarea animalelor,
făină pentru animale, animale de menajerie,
spori de ciuperci pentru înmulţire, ciuperci,
proaspete, midii, vii, urzici, nuci, neprocesate,
moluşte, vii, momeală de pescuit uscată
prin înghețare, flori comestibile, proaspete,
ghimbir proaspăt, boabe de soya, proaspete,
plante de cannabis, cannabis, neprocesat,
ovăz, turtă de oleaginoase/ turtă pentru
vite, măsline, proaspete, ceapă, proaspătă,
portocale, proaspete, stridii, vii, arbori de palmier,
palmieri (frunzele arborelui de palmier), făină
de arahide pentru animale, turtă de arahide
pentru animale, arahide, proaspete, mazăre,
proaspătă, ardei(plante), hrană pentru animalele
de companie, conuri de pin, plante, plante,
uscate, pentru decorare, polen (materie primă),
cartofi, proaspeţi, păsări de curte, vii, quinoa,
neprocesată, turtă de rapiţă pentru vite, reziduuri
din cazan, după distilare, rubarbă, proaspătă,
făină de orez pentru furaje, orez, neprocesat,
rădăcini pentru consum animal, tufe de trandafiri,
plută brută, secară, somon, viu, sare pentru
vite, hârtie de culoare nisipului(aşternut) pentru
animalele de companie, sardine, vii, castraveţi
de mare, vii, seminţe germinate pentru uz
botanic, răsaduri, seminţe pentru plantare/
seminţe de plante, susan comestibil, neprocesat,
moluşte, vii, arbuşti/tufe, ouă de viermi de
mătase, viermi de mătase, spanac, proaspăt,
languste, vii, dovleci, proaspeţi, nutreţ de grajd
pentru animale, strat de protecţie din paie,
aşternut din paie, paie (furaje), furaje pentru
fortifierea organismului animal, trestie de zahăr,
ştiuleţi de porumb dulce neprocesat (decojiţi sau
întregi), arbori, trufe, proaspete, trunchiuri de
arbori, ton, viu, turbă, naturală/gazon, cherestea
brută, cherestea netăiată, dovlecei, proaspeţi,
legume, proaspete, plante de viţă de vie, grâu,
germeni de grâu pentru consum animal, aşchii
de lemn pentru fabricarea celulozei de lemn,
coroane din flori naturale, drojdie pentru consum
animal.
32. Bere, băuturi non-alcoolice, ape minerale
şi gazoase, băuturi din fructe şi sucuri de
fructe, siropuri şi alte preparate non-alcoolice
pentru fabricarea băuturilor, preparate pentru
fabricarea apei gazoase, apă gazoasă, băuturi
din aloe vera, nealcoolice, aperitive, nealcoolice,
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vin de orz (bere), bere, must de bere,
cocktail-uri pe bază de bere, preparate pentru
fabricarea băuturilor, cidru, nealcoolic, cocktail-
uri, nealcoolice, băuturi energizante, esenţe non-
alcoolice pentru fabricarea băuturilor, extracte de
hamei pentru fabricarea berii, sucuri de fructe/
suc de fructe, nectaruri de fructe, nealcoolice,
bere de ghimbir, must de struguri, nefermentat,
băuturi izotonice, cvas, limonade, băuturi non-
alcoolice din fructe uscate, shandy, apă lithia
(bogată în litiu), bere de malţ, must de
malţ, apă minerală (băuturi), must, extracte
de fructe nealcoolice, băuturi nealcoolice pe
bază de suc de fructe, băuturi nealcoolice,
băuturi nealcoolice pe bază de miere, băuturi
nealcoolice aromatizate cu cafea, băuturi
nealcoolice aromatizate cu ceai, sirop de
migdale, pastile pentru băuturile efervescente,
pulberi pentru băuturile efervescente, băuturi
sportive bogate în proteine, băuturi pe bază
de orez, altele decât substituenţii de lapte,
sarsaparilla (băuturi nealcoolice), sifon, şerbeturi
(băuturi)/sorbeturi (băuturi), smoothie-uri, apă
carbogazoasă, băuturi răcoritoare, băuturi pe
bază de soia, altele decât substituenţii de lapte,
siropuri pentru băuturi, siropuri pentru limonadă,
ape de masă, suc de roşii(băutură), sucuri de
legume (băuturi), ape (băuturi), băuturi din zer.
33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor, anason
(lichior), aniset (lichior), aperitive, arac (arak)/
arak(aracj, băutură alcoolică distilată pe bază
de grâne, băuturi alcoolice, cu excepţia berii,
băuturi alcoolice care conţin fructe, bitter, coniac,
cidru, cocktail-uri, curacao, digestive (lichioruri
şi spirtoase), băuturi distilate, esenţe alcoolice,
extracte alcoolice, extracte din fructe, alcoolice,
gin, hidromel(mied) /mied (hidromel), kirsch,
lichioruri, băuturi alcoolice pe bază de trestie de
zahăr, lichioruri de mentă, perry, piquette, băuturi
alcoolice pre-amestecate, altele decât pe bază
de bere, alcool din orez, rom, sake, spirtoase
(băuturi), vodcă, whisky, vin.

arome, altele decât uleiurile esenţiale, pentru
ţigările electronice, narghilea, recipiente cu gaz
pentru brichetele de trabucuri, ierburi pentru
fumat, cutii pentru păstrarea trabucurilor în
condiţiile de umiditate prescrise, brichete pentru
fumători, soluţii lichide pentru ţigările electronice,
suporturi pentru chibrituri, cutii de chibrituri,
chibrituri, muştiucuri pentru suporturile de ţigări,
vaporizatoare cu ingestie orală pentru fumători,
instrumente de curăţat pipele de tutun, rafturi/
suporturi pentru pipele de tutun, maşini de
buzunar pentru rularea ţigărilor, tutun de prizat,
cutii pentru tutunul de prizat, scuipători pentru
utilizatorii de tutun, muştiucuri din chihlimbar
pentru suporturile de trabucuri şi ţigări, tutun,
pungi cu tutun, pipe de tutun, borcane de tutun.
35. Publicitate, managementul, organizarea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
strângerea la un loc, în folosul terţilor, a
unei game variate de bunuri din clasele
01-12, 14-34 cu excepţia transportului acestora,
permiţând clienţilor să vadă şi să cumpere
în mod convenabil aceste bunuri, astfel
de servicii pot fi furnizate prin intermediul
magazinelor de vânzare cu amânuntul, al
punctelor de vânzare cu ridicata, prin intermediul
automatelor pentru vânzare de produse, al
cataloagelor de comandă prin poştă sau
prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de tip teleshopping, administrarea programelor
de fidelizare destinate celor care călătoresc cu
avionul, administrarea programelor de fidelizare
a consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziţie, asistenţă administrativă
pentru a răspunde la cererile de ofertă/asistenţă
administrativă pentru a răspunde la cererile de
propuneri (rfp), publicitate, servicii de agenţie
de publicitate, închirierea spaţiului publicitar,
publicitate prin poştă, închirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, producţia
de clipuri publicitare, servicii de planificare
a programărilor(funcţii de birou), servicii de
reamintire a programărilor (funcţii de birou),
licitare, postarea de afişe publicitare, închirierea
panourilor de afişaj (panouri publicitare),
ţinerea evidenţei contabile/ contabilitate,
asistenţă în managementul afacerilor, întrebări
privind afacerile, auditul afacerilor, consultanţă
în organizarea şi managementul afacerilor,
consultanţă în managementul afacerilor, servicii
specializate privind eficienţa afacerilor, evaluări
ale afacerilor, investigaţii privind afacerile,
consultanţă în organizarea afacerilor, cercetări
privind afacerile, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultanţă
profesională în afaceri, oferirea de informaţii

34. Tutun şi înlocuitori de tutun, ţigări şi
trabucuri, ţigări electronice şi vaporizatoare
orale pentru fumători, articole pentru fumători,
chibrituri, hârtie absorbantă pentru pipele de
tutun, scrumiere pentru fumători, pachete cu
hârtii pentru ţigări, tutun de mestecat, cuţite
pentru trabucuri, carcase pentru trabucuri,
suporturi pentru trabucuri, muştiucuri pentru
ţigări, filtre pentru ţigări, tabachere, muştiucuri
pentru ţigări, hârtie pentru ţigări, ţigări care
conţin substituenţi de tutun, nu pentru scopuri
medicale, ţigări, cigarillos, trabucuri, ţigări
electronice, pietre pentru aprindere, arome,
altele decât uleiurile esenţiale, pentru tutun,
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în domeniul afacerilor, managementul afacerilor
hoteliere, managementul afacerilor cu privire
la artişti, managementul afacerilor cu privire
la sportivi, managementul afacerilor cu privire
la furnizorii de servicii independente, servicii
privind managementul proiectelor de afaceri
pentru proiectele de construcţii, furnizarea
de informaţii de afaceri prin intermediul
unui site web, managementul afacerilor cu
privire la programele de rambursare pentru
terţi, servicii de intermediere afacerilor cu
privire la cu potrivirea potenţialilor investitori
privaţi cu antreprenorii care au nevoie de
finanţare, servicii de agenţie de informaţii
comerciale, asistenţă privind managementul
comercial sau industrial, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor şi serviciilor, administrare
comercială privind licenţierea bunurilor şi
serviciilor aparţinând terţilor, oferirea de
informaţii de contact comerciale şi de afaceri,
servicii de intermediere comercială, servicii de
informaţii competitive, compilarea de informaţii
în baze de date computerizate, compilarea
statisticilor, compilarea indexurilor de informaţii
pentru scopuri comerciale sau publicitare,
managementul computerizat al fişierelor,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
relaţiile publice, consultanţă privind strategiile
de comunicare în publicitate, analiza costurilor,
căutare de date în fişierele calculatorului pentru
terţi, demonstraţii cu produse, dezvoltarea
de concepte publicitare, publicitate directă
prin poştă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eşantioane, întocmirea extraselor
de cont, prognoze economice, servicii de agenţie
de ocupare a forţei de muncă, audit financiar,
servicii de registru de cadouri, servicii de agenţie
de import-export, managementul interimar al
afacerii, facturare, servicii de aşezare în pagină
pentru scopuri publicitare, studii de marketing,
servicii de informaţii privind marketing-ul,
cercetare de marketing, marketing, marketing în
cadrul editării produselor software, servicii de
relaţii media, servicii de comunicaţii corporative,
închiriere de echipament de birou în spații
pentru co-working, servicii de lobby comercial,
machetare pentru promoţiile publicitare sau de
vânzări, negocierea şi încheierea de tranzacţii
comerciale pentru terţi, negocierea contractelor
de afaceri pentru terţi, servicii de revizuire a
articolelor din ziar, stabilirea abonamentelor la
ziar pentru terţi, închiriere de echipamente şi
maşini de birou, publicitate online pe o reţea
de calculatoare, furnizarea unei pieţe comerciale
online pentru cumpărătorii şi vânzătorii de
bunuri şi servicii, servicii de comerţ online cu

amănuntul pentru muzica digitală descărcabilă,
servicii de comerţ online cu amănuntul pentru
tonurile de apel descărcabile, servicii de comerţ
online cu amănuntul online pentru filmele şi
muzica descărcabilă şi preînregistrată, comerţ
online cu produse din clasele 01-12, 14-34,
sondaje de opinie, organizarea de expoziţii în
scopuri comerciale sau publicitare, organizarea
de târguri, organizarea de spectacole de modă
în scopuri promoţionale, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistenţă de
afaceri), publicitate cu plata per click, întocmirea
ştatelor de plată, consultanţă în domeniul
managementului personalului, recrutarea de
personal, servicii de fotocopiere, închirierea
maşinilor de fotocopiere, prezentarea produselor
în mediile de comunicare, în scopuri de
comercializare cu amănuntul, servicii de
comparare a preţurilor, servicii de achiziţie
pentru terţi (achiziţionarea de bunuri şi servicii
pentru alte afaceri), promovarea bunurilor şi
serviciilor prin sponsorizarea evenimentelor
sportive, testare psihologică în vederea selectării
de personal, relaţii publice, publicarea de texte
publicitare, închirierea de material publicitar,
publicitate radio, înregistrarea comunicărilor şi
datelor scrise, servicii administrative pentru
relocarea afacerilor, furnizarea de clasamente
ale utilizatorilor în scopuri comerciale sau
publicitare, servicii oferite de centrale telefonice,
servicii de comerț cu amănuntul în legătură cu
produse de brutărie, profilarea consumatorilor
în scopuri comerciale sau de marketing,
servicii administrative pentru trimiteri medicale,
servicii de comerţ cu amănuntul pentru
preparatele sanitare şi veterinare şi pentru
proviziile medicale, servicii de comerţ cu
amănuntul pentru lucrările de artă furnizate
de galeriile de artă, promovarea vânzărilor
pentru terţi, închirierea de standuri de
vânzare, scrierea de scenarii în scopuri
de publicitate, optimizare pe motoarele de
căutare pentru promovarea vânzărilor, servicii de
secretariat, aranjarea vitrinelor pentru magazine,
stenografiere, căutarea de sponsorizări,
stabilirea abonamentelor la serviciile de
telecomunicaţii, sistematizarea informaţiilor în
baze de date computerizate, marketing cu public
ţintă, pregătirea documentaţiei fiscale, servicii
de depunere a documentaţiei fiscale, servicii
de telemarketing, preluarea apelurilor telefonice
pentru abonaţii indisponibili, producerea de
programe de teleshopping, publicitate prin
televiziune, transcrierea comunicărilor (funcţii de
birou), dactilografiere, actualizarea materialelor
de publicitate, actualizarea şi menţinerea datelor
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în bazele de date computerizate, actualizarea şi
menţinerea informaţiilor în registre, închirierea
automatelor pentru vânzarea de produse,
optimizarea traficului site-urilor web, indexare
web pentru scopuri comerciale sau publicitare,
servicii de vânzare cu ridicata pentru preparatele
sanitare, veterinare şi farmaceutice şi pentru
proviziile medicale, procesarea cuvintelor,
scrierea de texte publicitare, scrierea de
curriculum vitae pentru terţi/scrierea de cv-uri
pentru terţi.
36. Servicii financiare, monetare şi bancare,
afaceri imobiliare, subscrierea asigurărilor de
accidente, servicii ale birourilor de cazare
(apartamente), servicii actuariale, evaluarea
antichităţilor, managementul apartamentelor,
închirierea apartamentelor, evaluarea operelor
de artă, garanţii pentru cauţiune, servicii
bancare, brokeraj, brokeraj pentru creditele
de carbon, servicii de lichidare a afacerilor,
financiare, investiţii de capital, strângerea
de fonduri caritabile, verificarea cecurilor,
compensare, financiară/casede compensare,
financiară, servicii de birou de credit,
emiterea cârdurilor de credit, servicii de
agenţie de colectare a debitelor, servicii de
consultanţă în ceea ce priveşte debitele,
depozite de valori, transferul electronic de
fonduri, schimb de bani, factoring, închirierea
fermelor, stabilirea finanţării pentru proiectele de
construcţii, servicii de brokeraj vamal financiar,
evaluare financiară (asigurări, servicii bancare,
imobiliare), management financiar, analiză
financiară, consultanţă financiară, oferirea de
informaţii financiare, sponsorizare financiară,
evaluare financiară a lemnului pe picior, evaluare
financiară a lânii, furnizarea de informaţii
financiare prin intermediul unui site web,
managementul financiaral plăţilor/rambursărilor
pentru terţi, evaluări financiare ca răspuns
la cererile de ofertă/evaluări financiare ca
răspuns la cererile de propuneri (rfp), evaluare
financiară a costurilor de dezvoltare referitoare
la industria petrolului, a gazelor şi minieră,
studii financiare, servicii financiare, subscrierea
asigurărilor de incediu, evaluare fiscală,
subscrierea asigurărilor de sănătate, finanţare
pentru achiziţia în rate/ finanţare pentru achiziţia
prin închiriere, împrumuturi în rate, brokeraj de
asigurări, subscrierea asigurărilor, consultanţă
în asigurări, oferirea de informaţii în domeniul
asigurărilor, afaceri imobiliare, transfer electronic
de monede virtuale, evaluare financiară a
activelor de proprietate intelectuală, elaborare de
cotaţii pentru estimare de costuri, multifinanţare,
servicii de plăti cu portofel electronic, schimb
financiar de monede virtuale, investiţii în

fonduri, evaluarea bijuteriilor, împrumuturi în
schimbul titlurilor de valoare, subscrierea
asigurărilor de viaţă, împrumuturi( finanţare),
subscrierea asigurărilor maritime, servicii
bancare de tip credit ipotecar, fonduri
mutuale, evaluare numismatică, închirierea
birourilor(bunuri imobiliare), închirierea birourilor
pentru conlucrare, servicii bancare online,
organizarea colectelor monetare, servicii de
brokeri de amanet, procesarea plăţilor efectuate
cu cârdul de credit, procesarea plăţilor efectuate
cu cârdul de debit, servicii de fonduri de
pensii private, închirierea bunurilor imobiliare,
servicii de agenţie imobiliară, activităţi de broker
imobiliar, evaluări imobiliare, management
imobiliar, oferirea de reduceri întreprinderilor
participante ale terţilor prin utilizarea unui cârd de
membru, colectarea chiriilor, evaluarea costurilor
de reparaţie (evaluare financiară), servicii de
plată a pensiilor, servicii de depozite sigure
pentru valori, servicii bancare de economisire,
brokeraj de titluri de valoare, evaluarea timbrelor,
cotaţii bursiere, servicii de brokeri/agenţi de
bursă, brokeraj de acţiuni şi obligaţiuni, servicii
de garanţii, emiterea de jetoane valorice,
emiterea de cecuri de călătorie, funcţii de
administrator fiduciar/custode.
37. Servicii de construcţii, servicii de instalaţii
şi reparaţii, extracţii miniere, forare pentru
petrol şi gaze, întreţinerea şi repararea
avioanelor, tratament anticoroziv pentru
vehicule, servicii de realizare a zăpezii artificiale,
asfaltare, curăţarea şi repararea cazanelor,
zidire, supravegherea construcţiei de clădiri,
etanşarea clădirilor/impermeabilizare (clădire),
izolarea clădirilor, construirea de magazine
şi gherete pentru târguri, închirierea de
buldozere, instalarea şi repararea alarmelor
antifurt, întreţinerea şi repararea arzătoarelor,
servicii de tâmplărie, curăţarea coşurilor de
fum, curăţarea clădirilor (interior), curăţarea
articolelor de îmbrăcăminte, închirierea
maşinilor de curăţare, curăţarea clădirilor
(suprafaţa exterioară), repararea ceasurilor
şi a ceasornicelor, repararea articolelor de
îmbrăcăminte, închirierea echipamentelor de
construcţii, construcţie, furnizarea de informaţii
privind construcţia, consultanţă în construcţii,
închirierea macaralelor (echipamente de
construcţii), demolarea clădirilor, curăţarea
scutecelor, închirierea maşinilor de uscat vesela,
instalare de utilităţi pe şantiere de construcţii,
servicii de electricieni, instalare şi reparare de
echipamente de protecţie împotriva inundaţiilor,
servicii de deszăpezire, servicii de reîncărcare
de cartuşe de cerneală, încărcarea maşinilor
electrice, servicii de menaj (servicii de curăţenie),
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servicii de încărcare a bateriilor telefoanelor
mobile, închirierea maşinilor de spălat vesela,
dezinfectare, închirierea pompelor de drenaj,
forarea de puţuri, forajul sondelor de petrol
sau de gaze, curăţarea uscată, instalarea şi
repararea aparatelor electrice, instalarea şi
repararea elevatoarelor/instalarea şi repararea
ascensoarelor, închirierea excavatoarelor,
construcţia de fabrici, instalarea şi repararea
proiectoarelor de film, instalarea şi repararea
alarmelor de incendiu, instalarea şi repararea
echipamentelor de refrigerare, întreţinerea
blănurilor, curăţare şi reparare, instalarea
şi repararea cuptoarelor, întreţinerea mobilei,
restaurarea mobilei, construcţia de porturi,
instalarea şi repararea echipamentelor de
încălzire, servicii de fracturare hidraulică/
servicii de fracţionare, instalarea şi repararea
aparatelor de aer condiţionat, instalarea,
întreţinerea şi repararea componentelor
hardware ale calculatorului, instalarea uşilor şi
ferestrelor, suprimarea interferenţelor în ceea
ce priveşte aparatele electrice, instalarea şi
repararea dispozitivelor de irigare, instalarea
echipamentelor de bucătărie, ascuţirea cuţitelor,
spălarea rufelor, închirierea maşinilor de
spălat rufele, montarea cablurilor, întreţinerea
articolelor din piele, curăţare şi reparare,
călcarea lenjeriei, instalarea, întreţinerea
şi reparaţia maşinilor, zidărie, extragerea
minereului, întreţinerea şi repararea vehiculelor
cu motor, instalarea, întreţinerea şi reparaţia
echipamentelor şi maşinilor de birou, vopsirea
sau repararea semnelor/indicatoarelor, vopsire,
interioară şi exterioară, aplicarea tapetului/
tapetare, repararea umbrelelor de soare, servicii
de control al dăunătorilor, alţii decât cei
din agricultură, acvacultura, horticultura şi
silvicultură, repararea aparatelor de fotografiat,
construcţia de diguri portuare, întreţinerea şi
construcţia conductelor, tencuire, lucrări de
instalaţie de apă şi canal, presarea articolelor
de îmbrăcăminte, şlefuire cu piatră ponce,
repararea pompelor, servicii de exploatare în
carieră, recositorire, reconstruirea motoarelor
uzate sau parţial distruse, reconstruirea
maşinilor uzate sau parţial distruse, reumplerea
cartuşelor de toner, renovarea articolelor de
îmbrăcăminte, furnizarea nformaţiilor legate de
reparaţii, repararea încuietorilor de siguranţă,
repararea liniilor electrice, restaurarea lucrărilor
de artă, restaurarea instrumentelor muzicale,
reşaparea anvelopelor, nituire, pavarea
drumurilor, închirierea maşinilor de măturat
străzile, servicii pentru acoperişuri, protecţie
anticorozivă, întreţinerea şi repararea seifurilor,
sablare, construcţia de eşafodaje, construcţia

de nave, repararea pantofilor, sterilizarea
instrumentelor medicale, curăţarea străzilor,
întreţinerea şi repararea camerelor de tezaur,
întreţinerea piscinelor, întreţinerea şi repararea
telefoanelor, acordarea instrumentelor muzicale,
echilibrarea anvelopelor, repararea umbrelelor,
construcţii subacvatice, reparaţii subacvatice,
tapiţare, reparaţii de tapiţerie, lăcuire,
gresarea vehiculelor/ lubrifierea vehiculelor,
spălarea vehiculelor, lustruirea vehiculelor,
staţii de distribuţie a carburanţilor pentru
vehicule (realimentare şi întreţinere), întreţinerea
vehiculelor, curăţarea vehiculelor, servicii de
reparaţii în cazul unei defecţiuni a vehiculului,
încărcarea bateriilor la vehicule, servicii de
exterminare a dăunătorilor, alţii decât cei
din agricultură, acvacultura, horticultura şi
silvicultură, vulcanizarea anvelopelor (reparaţii),
construcţia şi repararea depozitelor, spălarea
lenjeriei, spălare, curăţarea geamurilor.
38. Servicii de telecomunicaţii, închirierea
timpului de acces la reţelele globale de
calculatoare, furnizarea accesului la bazele de
date, difuzarea prin intermediul televiziunii prin
cablu, comunicaţii prin telegrame, comunicaţii
prin telefon, comunicaţii prin telefoanele
celulare, comunicaţii prin terminalele de
calculator, comunicaţii prin reţelele de fibră
optică, transmiterea cu ajutorul calculatorului a
mesajelor şi imaginilor, servicii de baze de date
electronice publice (servicii de telecomunicaţii),
transmiterea de faxuri, transmisie de podcasturi,
inchirierea de telefoane inteligente, închirierea
aparatelor fax, furnizarea de informaţii in
domeniul telecomunicaţiilor, furnizarea de
camere de chat pe internet, trimiterea de
mesaje, închirierea aparatelor de trimitere a
mesajelor, închirierea de modemuri, servicii
de agenţie de presă, furnizarea de forumuri
online, servicii de pager (radio, telefon sau
alte mijloace electronice de comunicare),
difuzarea prin intermediul radioului, comunicaţii
radio, transmiterea prin satelit, flux continuu
(streaming) de date, închirierea echipamentului
de telecomunicaţii, furnizarea canalelor de
telecomunicaţii pentru serviciile de teleshopping,
asigurarea conexiunilor de telecomunicaţii la
o reţea globală de computere, servicii de
rutare şi joncţiune pentru telecomunicaţii,
servicii de teleconferinţă, servicii telegrafice,
servicii de telefonie, închirierea telefoanelor,
difuzarea prin intermediul televizorului, servicii
de telex, transmiterea telegramelor, transmiterea
e-mailurilor, transmiterea felicitărilor online,
transmiterea fişierelor digitale, furnizarea
accesului utilizatorilor la reţelele globale de
calculatoare, transmisia video la cerere, servicii
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de videoconferinţă, servicii de poştă vocală,
transmisia fără fir (wireless).

de remorcare în cazul avarierii vehiculelor,
închirierea de vehicule, închirierea de portbagaje
cu montare pe capota vehiculului, închirierea de
depozite, alimentarea cu apă, distribuirea apei,
închirierea scaunelor cu rotile, împachetarea
bunurilor.
40. Tratarea materialelor, reciclarea gunoaielor
și deșeurilor, filtrarea aerului și tratarea
apei, servicii de imprimare, conservarea
alimentelor și a băuturilor, abraziune,
purificarea aerului, dezodorizarea aerului,
împrospătarea aerului, închirierea aparatelor de
aer condiţionat, aplicarea de apreturi de finisaj pe
materialele textile, fierărie, fabricarea cazanelor,
închirierea de cazane, legătorie, lustruirea
prin abraziune, placare cu cadmiu, placare
cu crom, tivirea ţesăturilor, tăierea ţesăturilor,
impermeabilizarea țesăturilor/impermeabilizarea
pânzelor, ignifugarea ţesăturilor/ignifugarea
pânzelor/ ignifugarea materialelor textile,
vopsirea ţesăturilor, precontractarea ţesăturilor,
modificarea articolelor de îmbrăcăminte, servicii
de separare a culorilor, tratamente de rezistenţă
la rupere pentru articolele de îmbrăcăminte,
servicii de crioconservare, confecţionarea
personalizată a blănurilor, croitorie
personalizată, asamblarea personalizată a
materialelor pentru terţi, decontaminarea
materialelor periculoase, servicii de tehnician
dentar, distrugerea deşeurilor şi gunoaielor,
croitorie de damă, servicii de vopsire,
galvanizare, brodare, producerea de energie,
gravare, albirea ţesăturilor, măcinarea făinii,
afumarea alimentelor, conservarea alimentelor
şi a băuturilor, înrămarea lucrărilor de
artă, congelarea alimentelor, zdrobirea
fructelor, împâslirea ţesăturilor, condiţionare
a blănurilor, tratarea blănurilor împotriva
moliilor, lustruirea blănurilor, satinarea blănurilor,
vopsirea blănurilor, galvanizare, închirierea
generatoarelor, poleire, suflarea sticlei, placarea
cu aur, şlefuire, incinerarea deşeurilor şi
a gunoiului, tăierea (multiplicarea) cheilor,
închirierea maşinilor de tricotat, laminare,
trasarea cu laserul, vopsirea articolelor
din piele, prelucrarea articolelor din piele,
tipărire litografică, magnetizare, placarea cu
metal, tratarea metalului, călirea metalului,
turnarea metalului, frezare, placarea cu
nichel, tipărirea offset, şlefuirea sticlei optice,
finisarea hârtiei, tratarea hârtiei, imprimarea de
modele, tratarea prin presare permanentă a
ţesăturilor, servicii de fotoculegere, developarea
filmelor fotografice, imprimare fotografică,
fotogravură, materiale de rabotare, arderea
argilelor/arderea argilelor, tipărire (imprimare),
procesarea filmelor cinematografice, procesarea

39. Transport,      ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii, transportul
aerian, închirierea de aeronave, închirierea
de motoare de aeronave, transportul cu
ambulanţa, transportul cu maşini blindate,
transportul cu barja, închirierea de ambarcaţiuni,
transportul cu ambarcaţiunile, depozitarea de
ambarcaţiuni, rezervarea locurilor de călătorie,
servicii de îmbuteliere, transportul cu autobuzul,
închirierea de maşini, transportul cu maşina,
parcarea de maşini, servicii de folosire în
comun a maşinii, aprovizionarea distribuitoarelor
automate, depozitare de bagaje, organizare de
servicii de transport de pasageri, pentru alte
persoane, prin intermediul unei aplicaţii online,
pilotarea dronelor civile, aranjarea formalităţilor
pentru vize şi documente de călătorie pentru
persoanele care călătoresc în străinătate,
servicii de folosire în comun a autovehiculelor,
cărăuşie, umplerea bancomatelor cu numerar,
servicii de şoferie, colectarea de bunuri
reciclabile (transport), servicii de curierat
(mesaje sau mărfuri), organizarea de croaziere,
livrarea bunurilor, livrarea ziarelor/ livrarea de
ziare, livrarea bunurilor prin comandă poştală,
distribuirea de energie, închirierea clopotelor
de scufundare, închirierea costumelor de
scufundare, furnizarea de direcţii de deplasare
în scopuri de călătorie, închirierea de vitrine de
vin electrice, distribuirea de energie electrică,
însoţirea turiştilor, transportul cu feribotul,
livrarea de flori, francarea corespondenţei,
închirierea congelatoarelor, transportul de
mărfuri (transportul maritim de bunuri), servicii
de transportator (expeditor) de mărfuri, servicii
de agenţie de transport (expediere (am)/servicii
de agenţie de transport, transportul de mărfuri,
închirierea de garaje, împachetarea cadourilor,
operaţiuni de încărcare-descărcare, depozitarea
de bunuri, depozitare/înmagazinare, informaţii
despre depozitare, închirierea containerelor de
depozitare, transportul cu taxiul, remorcare,
închirierea de tractoare, furnizarea de informaţii
despre trafic, transportul cu tramvaiul, servicii
de transport pentru tururile de vizitare a
obiectivelor turistice, transportul prin conducte,
transport, transportul turiştilor, transportul şi
depozitarea deşeurilor/transportul şi depozitarea
gunoaielor, servicii de broker de transport,
rezervări de transport, organizarea transportului
pentru deplasările turistice, informaţii despre
transport, logistica transporturilor, transportul
de mobilier, rezervări de călătorie, salvare
subacvatică, descărcarea încărcăturilor, servicii
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corespondenţă, servicii culturale, educaţionale
sau de divertisment furnizate de galeriile
de artă, distribuţie de filme, transfer de
know-how (instruire), servicii educaţionale
furnizate de asistenţi pentru nevoi speciale,
pregătire în judo, examinare pedagogică pentru
utilizatori în vederea calificării ca piloţi de
drone, servicii de inginerie de sunet pentru
evenimente, sevicii de ditare video pentru
evenimente, servicii de tehnician de lumini
pentru evenimente, regizarea de filme, alta
decât filmele publicitare, servicii de disc jockey,
servicii de discotecă, dublări, furnizarea de
informaţii în domeniul educaţie, examinări
referitoare ia educaţie, servicii educaţionale
furnizate de şcoli, tehnoredactare computerizată
electronică, servicii de amuzament, servicii de
divertisment, furnizarea de informaţii în domeniul
divertismentului, producţii de film, altele
decât filmele publicitare, furnizarea de filme,
nedescărcabile, prin servicii video la cerere,
efectuarea antrenamentelor de fitness, servicii
de jocuri de noroc, servicii de jocuri furnizate
online de la o reţea computerizată, închirierea
echipamentului pentru jocuri, furnizarea de
articole pentru golf, efectuarea de excursii cu
ghid, efectuarea de excursii de căţărare cu ghid,
predarea gimnasticii, servicii ale cluburilor de
sănătate (antrenamente de sănătate şi fitness),
servicii de tabere de vacanţă (divertisment),
organizarea şi susţinerea unor forumuri
educaţionale în persoană, închirierea de acvarii
interioare, servicii de karaoke, interpretariat
lingvistic, servicii de punere în pagină, altele
decât pentru scop publicitar, servicii de
împrumutale bibliotecii, închirierea de aparate de
fuminat pentru scenele de teatru sau studiourile
de televiziune, microfilmare, servicii de bibliotecă
mobilă, servicii de modelpentru artişti, închirierea
de filme, servicii de studiouri de film, furnizarea
de facilităţi pentru muzee (prezentări, expoziţii),
servicii de compoziţie muzicală, producţia
de muzică, servicii de reporteri de ştiri,
servicii de duburide noapte divertisment), şcoli
de grădiniţă: publicarea online a cărţilor şi
jurnalelor electronice, furnizarea online de
publicaţii electronice, nedescărcabile, furnizarea
online de muzică, nedescărcabilă, furnizarea
online de imagini video, nedescărcabile,
servicii de orchestră, organizarea de competiţii
(educaţie sau divertisment), organizarea de
expoziţii în scopuri culturale sau educaţionale,
organizarea de competiţii sportive, organizarea
de loterii, organizarea de baluri, organizarea de
spectacole (servicii de impresar), organizarea
de spectacole de modă în scopuri de
divertisment, organizarea de evenimente de

41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
academii(educaţie), instruirea în artele marţiale
aikido, servicii de parcuri de amuzament,
furnizarea serviciilor de amuzament de
tip arcade, dresarea animalelor, închirierea
lucrărilor de artă, închirierea echipamentelor
audio, organizarea concursurilor de frumuseţe,
educaţie de tip şcoală cu internat, rezervarea
locurilor pentru spectacole, servicii de caligrafie,
furnizarea de facilităţi pentru cazinouri
jocuri de noroc, spectacole cinematografice/
spectacole de cinema, închirierea de
aparate cinematografice, servicii de club
(divertisment sau educaţie), antrenare
(instruire), organizarea şi susţinerea colocviilor,
organizarea şi susţinerea de concerte,
organizarea şi susţinerea conferinţelor,
organizarea şi susţinerea congreselor, cursuri de

uleiului, tighelire, reciclarea deşeurilor şi a
gunoiului, servicii de rafinare, prelucrarea
articolelor de şelărie, servicii de sablare, tăierea
materialelor cu fierăstrăul, vopsirea pantofilor,
imprimarea serigrafică, placarea cu argint,
prepararea pieilor, sacrificarea animalelor,
lipire, sortarea deşeurilor şi a materialelor
reciclabile (transformare), închirierea aparatelor
pentru încălzirea spaţiului, decaparea finisajelor,
tăbăcire, taxidermie, vopsirea materialelor
textile, tratarea materialelor textile/tratarea
ţesăturilor, tratarea materialelor textile împotriva
moliilor, tăierea şi prelucrarea cherestelei,
acoperirea cu cositor, colorarea geamurilor de
la maşină, imprimare 3d personalizată pentru
alţii, fabricarea berii pentru alţii, fabricare la
comandă de pâine, furnizarea de informaţii
cu privire la tratarea materialelor, refolosirea
creativă (reciclarea deşeurilor), vulcanizare
(tratamentul materialelor), urzit (războaie
de ţesut), tratarea deşeurilor (transformare),
tratarea apei, servicii de sudare, tratamente
de colorare a geamurilor, reprezentând un
strat de acoperire superficial, prelucrarea
lemnului, tratarea lânii, pasteurizarea alimentelor
şi băuturilor, producţia de vin pentru alţii,
consultanţă în domeniul vinificaţiei, tăbăcire,
taxidermie, vopsirea materialelor textile, tratarea
materialelor textile/tratarea ţesăturilor, tratarea
materialelor textile împotriva moliilor, tăierea şi
prelucrarea cherestelei, acoperirea cu cositor,
colorarea geamurilor de la maşină, fabricarea
berii pentru alţii, fabricare la comandă de
pâine, furnizarea de informaţii cu privire
la tratarea materialelor, refolosirea creativă
(reciclarea deşeurilor), vulcanizare (tratamentul
materialelor), urzit (războaie de ţesut).
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divertisment de tip cosplay (joc costumat),
planificarea de petreceri divertisment), servicii
de instructor personat(antrenament de fitness),
raportare fotografică, fotografie, educaţie fizică,
instruire practică (demonstraţii), prezentarea
spectacolelor de circ, prezentarea spectacolelor
de varietate, prezentarea prestaţiilor live,
publicarea de texte, altele decât textele
de publicitate, publicarea cărţilor, divertisment
radio, închirierea aparatelor de radio şi
televizoarelor, producţia de programe radio
şi de televiziune, servicii de studiouri de
înregistrare, furnizarea facilităţilor de recreere,
furnizarea de informaţii cu privire la activităţile
recreaţionale, furnizarea de recenzii pentru
scopuri de divertisment sau culturale, furnizarea
clasamentelor folosite în scopuri de publicitate
sau culturale, închirierea simulatoarelor de
antrenament, servicii de evaluare a stării
fizice pentru antrenamente, pictură pe faţă,
educaţie religioasă, instruirea în sadofinstruirea
în ceremonia ceaiului), scrierea de scenarii
de film, scenarii, altele decât cele publicitare,
organizarea şi susţinerea de seminarii,
închirierea de decoruri pentru spectacole,
producţia de spectacole, interpretarea în
limbajului semnelor, închirierea de echipament
pentru scufundări libere, compunerea de
melodii, închirierea de înregistrări sonore,
servicii de tabere sportive, furnizarea de
facilităţi sportive, închirierea de echipament
sportiv, cu excepţia vehiculelor, închirierea
de terenuri de sport, închirierea de facilităţi
pentru stadioane, închirierea de decoruri pentru
scenă, subtitrare, organizarea şi susţinerea
de simpozioane, predare/servicii educaţionale/
servicii de instruire, divertisment de televiziune,
furnizarea de programe de televiziune,
nedescărcabile, prin intermediul serviciilor video
la cerere, închirierea terenurilor de tenis,
producţii de teatru, servicii de agenţie de bilete
(divertisment), cronometrarea evenimentelor
sportive, închirierea de jucării, servicii de
instruirecu ajutorul simulatoarelor, traducere,
meditaţii, închirierea aparatelor de înregistrare
video, închirierea camerelor video/închirierea
camerelorde filmat, editarea casetelor video,
închirierea casetelor video, înregistrarea pe
casete video, ghidare vocaţională (consiliere
educaţională sau de instruire), recalificare
vocaţională, organizarea şi susţinerea de
ateliere (instruire), scrierea de texte altele decât
cele publicitare, servicii de grădină zoologică.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură
cu acestea, analize industriale, servicii de
cercetare industrială şi design industrial,

control şi autentificare a calităţii, proiectarea
şi dezvoltarea de componente hardware şi
software ale calculatorului, analiză pentru
exploatarea câmpurilor petroliere, servicii
de arhitectură, consultanţă în arhitectură,
autentificarea lucrărilor de artă, cercetare
bacteriologică, cercetare biologică, calibrare
(măsurare), servicii de cartografie, analiză
chimică, cercetare chimică, servicii de
chimie, studii clinice, însămânţarea norilor,
computerizare în nori (cloud computing),
închirierea de calculatoare, programare
computerizată, proiectare de software pentru
calculatoare, închirierea de software pentru
calculatoare, analiza sistemelor informatice,
proiectarea sistemelor informatice, consultanţă
software pentru calculatoare, servicii de protecţie
împotriva viruşilor de calculator, consultanţă
în tehnologia calculatoarelor, consultanţă
în securitatea informatică, proiectarea
construcţiilor, consultanţă în proiectarea şi
dezvoltarea componentelor hardware pentru
calculator, consultanţă în domeniul economisirii
energiei, conversia datelor sau documentelor din
format fizic în format electronic, conversia datelor
şi a programelor pentru calculator, alta decât
conversia în format fizic, cercetare în domeniul
cosmeticii, crearea şi mentenanţa site-urilor web
pentru terţi, crearea şi proiectarea pentru terţi de
indexuri de informaţii bazate pe site-urile web
(servicii de tehnologia informaţiei), consultanţă în
securitatea datelor, servicii de criptare a datelor,
proiectarea de decoraţiuni interioare, amenajare/
design interior, digitalizarea documentelor
(scanare), proiectarea de rochii, duplicarea
programelor de calculator, stocarea electronică a
datelor, monitorizarea electronică a informaţiilor
personale de identificare pentru a detecta
furtul de identitate prin intermediul internetului,
monitorizarea electronică a activităţii cărţilor
de credit pentru a detecta furtul de identitate
prin intermediul internetului, audit energetic,
inginerie, sondaje geologice, prospecţiuni
geologice, cercetare geologică, design de arte
grafice, analiza scrisului de mână (grafologie),
găzduirea site-urilor (site-uri web), proiectare
industrială, consultanţă în domeniul tehnologiei
informaţiei (it), furnizarea de informaţii în
legătură cu tehnologia calculatoarelor şi
programare prin intermediul unui site web,
instalarea de software pentru calculatoare,
consultanţă în securitatea internetului, expertize
topografice, mentenanţa software-ului pentru
calculatoare, cercetare mecanică, informaţii
meteorologice, monitorizarea sistemelor de
calcul (calculatoarelor) prin acces de
la distanţă, monitorizarea sistemelor de
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calcul (calculatoarelor) pentru a detecta
defecţiunile, monitorizarea sistemelor de
calcul (calculatoarelor) pentru a detecta
accesul neautorizat sau încălcarea securităţii
datelor, efectuarea copiilor de siguranţă
prin trimiterea datelor în afara locaţiei,
prospectarea petrolului, sondaje referitoare
la câmpurile petroliere, testarea sondelor
petroliere, servicii externalizate furnizate în
domeniul tehnologiei informației, închiriere de
contoare pentru înregistrarea consumului de
energie, servicii de autentificare a utilizatorilor
folosind tehnologie pentru tranzacții de comerț
electronic, servicii de autentificare a utilizatorilor
folosind o tehnologie de conectare unică pentru
aplicații software online, proiectarea ambalajelor,
cercetare în domeniul fizicii, platforma ca
serviciu (paas), dezvoltare de platforme de
calculatoare, design de cărți de vizită, cercetare
științifică și tehnologică în domeniul dezastrelor
naturale, servicii de explorări în domeniul
industriei petroliere, a gazului și miniere,
cercetare științifică și tehnologică referitoare la
cartografierea brevetelor, cercetare în domeniul
construcțiilor de clădiri, cercetare în domeniul
tehnologiei de telecomunicații, cercetare în
domeniul sudurii, cercetare medicală, design
grafic pentru materialele promoţionale, controlul
calităţii, evaluarea calităţii lemnului pe picior,
evaluarea calităţii lânii, recuperarea datelor
de pe calculator, cercetarea şi dezvoltarea
de produse noi pentru terţi, cercetare în
domeniul protecţiei mediului, furnizarea de
informaţii ştiinţifice, consiliere şi consultanţă cu
privire la reducerea emisiilor de carbon, servicii
de laboratoare ştiinţifice, cercetare ştiinţifică,
furnizarea de motoare de căutare pentru internet,
găzduire pe servere, software ca serviciu (saas),
dezvoltarea de software în cadrul publicării
de software, stilizare (proiectare industrială),
topografie, cercetare tehnologică, efectuarea
de studii cu privire la proiectele tehnice,
scriere tehnică, consultanţă tehnologică,
consultanţă în tehnologia telecomunicaţiilor,
testarea materialelor, testarea materialelor
textile, explorare subacvatică, deblocarea
telefoanelor mobile, actualizarea software-
ului pentru calculatoare, planificare urbană,
efectuarea inspecţiei tehnice auto pentru
vehicule, analiza apei, prognoze meteorologice,
închirierea serverelor web, consultanţă în
proiectarea site-urilor web.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară, servicii de unităţi de cazare
(hoteluri, pensiuni), servicii de lounge cu
narghilea, servicii de bar, servicii de pensiune,
rezervări la pensiuni, pensiuni pentru animale,

servicii de cafenea, servicii de bufet, furnizarea
de facilităţi pentru camping, servicii de cantină,
închirierea de scaune, mese, feţe de masă,
sticlărie, închirierea aparatelor de gătit, servicii
de creşă (crèche), închirierea dozatoarelor de
apă potabilă, servicii de catering care constau
în furnizarea de produse alimentare şi băuturi,
sculptură în alimente, servicii de tabere de
vacanţă (cazare), servicii hoteliere, rezervări
de hoteluri, închirierea aparatelor de iluminat,
închirierea sălilor de şedinţe, servicii de motel,
servicii de recepţie pentru cazare temporară
(gestionarea sosirilor şi plecărilor), servicii
de restaurant, servicii de aziluri de bătrâni,
servicii de restaurant cu autoservire, servicii de
bufet pentru gustări (snack-bar), închirierea de
(locuinţe pentru) cazare temporară, rezervări
pentru cazarea temporară, închirierea corturilor,
servicii de case de vacanţă, închirierea clădirilor
transportabile, servicii de restaurante udon and
soba, decorare de alimente, decorarea de torturi,
informații și consiliere cu privire la prepararea de
mâncăruri, servicii de bucătari personali, servicii
de restaurante washoku.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare
pentru persoane şi animale, servicii
de agricultură, acvacultură, horticultură şi
silvicultură, dispersarea de fertilizatori şi alte
substanţe chimice agricole pe suprafeţe şi pe
cale aeriană, servicii de medicină alternativă,
creşterea animalelor, îngrijirea animalelor,
servicii de acvacultură, servicii de aroma terapie,
servicii de inseminare artificială, servicii de
saloane de înfrumuseţare, servicii de bănci
de sânge, perforarea trupului (body piercing),
chiropractică, servicii de sanatoriu pentru
convalescenţi, servicii stomatologice, depilarea
cu ceară, închirierea de echipamente pentru
ferme, servicii de viticultura, consultanţă în
domeniul viticulturii, servicii de fertilizare in
vitro, aranjamente florale, servicii de grădinărit,
implanturi de păr, coafură, închiriere de aparate
pentru coafarea părului, îngrijirea sănătăţii,
servicii de îngrijire la domiciliu, servicii de
sănătate prin apă (spa), servicii de centre
de sănătate, consiliere în domeniul sănătăţii,
horticultură, cultivarea plantelor, servicii de
îngrijire de tip hospice, servicii de spitaliceşti,
servicii de bănci de ţesuturi umane, închiriere
de animale pentru scopuri de grădinărit,
închiriere de stupi de albine, terapie asistată
cu animale, servicii de analize medicale în
scop de diagnostic și tratament furnizate
de laboratoare medicale, examinare medicală
(screening), grădinărit peisagistic, proiectare
peisagistică, îngrijirea gazonului, manichiură,
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masaj, servicii medicale clinice, asistenţă
medicală, închirierea de echipamente medicale,
consiliere medicală pentru persoanele cu
dizabilităţi, servicii de moaşe, servicii de
cămine de bătrâni, îngrijire, medicală, servicii
prestate de opticieni, servicii de ortodonţie,
îngrijire paliativă, servicii de control al
dăunătorilor pentru agricultură, acvacultură,
horticultură şi silvicultură, îngrijirea animalelor de
companie, consiliere farmaceutică, fizioterapie/
terapie fizică, servicii de pepinieră, servicii
de chirurgie plastică, prepararea reţetelor
de către farmacişti, servicii de psiholog,
servicii de baie publică în scopuri igienice,
servicii de reîmpădurire, reabilitarea pacienţilor
consumatori de stupefiante, servicii de case
de odihnă, servicii de sanatorii, închirierea
instalaţiilor sanitare, servicii de saună, servicii
de solarii, terapie logopedică, tatuare, servicii
de telemedicină, servicii de terapie, tratarea
arborilor, plantarea arborilor pentru reducerea
emisiilor de carbon, servicii de băi turceşti,
exterminarea dăunătorilor pentru agricultură,
acvacultură, horticultură şi silvicultură, asistenţă
veterinară, servicii de machiaj, distrugerea
buruienilor, realizarea coroanelor, consiliere
alimentară și nutrițională, închiriere de roboți
chirurgicali.
45. Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia fizică a bunurilor materiale
şi a persoanelor, servicii personale şi sociale
prestate de terţi pentru a satisface nevoile
persoanelor, servicii de agenţii de adopţie,
servicii de soluţionare alternativă a litigiilor,
servicii de arbitraj, consultanţă în astrologie,
îngrijirea copiilor (babysitting), servicii de
înmormântare, servicii de cartomanţie, însoţire/
escortare în societate (însoţire), închirierea
articolelor de îmbrăcăminte, managementul
drepturilor de autor, servicii de crematoriu,
servicii matrimoniale, servicii de agenţii de
detectivi, servicii de plimbare a câinilor,
servicii de îmbălsămare, închirierea rochiilor
de seară, închirierea alarmelor de incendiu,
închirierea extinctoarelor de incendiu, stingerea
incendiilor, organizarea ceremoniilor funerare,
activităţi funerare, consiliere în perioada
de doliu, servicii de salvamari, servicii
juridice în domeniul migraţiei, servicii de
interpretare a cărţilor de tarot, auditare a
conformității de reglementare, auditare a
conformității juridice, cercetare genealogică,
servicii de pază, previziuni astrologice, servicii
de house sitting (locuirea în casa unui
terţ şi întreţinerea acesteia pe o perioadă
temporară), inspecţia fabricilor în scopuri de
siguranţă, consultanţă în proprietate intelectuală,

asistenţă în îmbrăcarea kimonoului, închirierea
numelor de domenii pe internet, cercetare
juridică, servicii de pregătire a documentelor
juridice, administrarea juridică a licenţelor,
servicii juridice in în legătură cu negocierea
contractelor pentru terţi, consiliere juridică pentru
a răspunde la cererile de ofertă/consiliere
juridică pentru a răspunde la cererile de
propuneri (rfp), servicii de monitorizare juridică,
organizarea reuniunilor politice, consultanță
juridică referitoare la cartografierea brevetelor,
servicii de reprezentare juridică, servicii de
concierge, licenţierea proprietăţii intelectuale,
licenţierea software-ului de calculator (servicii
juridice), licenţiere (servicii juridice) în cadrul
publicării de software, servicii privind litigiile,
restituirea proprietăţilor pierdute, servicii de
agenţie matrimonială, mediere, investigaţii
privind persoanele dispărute, monitorizarea
alarmelor de securitate şi antifurt, monitorizarea
drepturilor de proprietate intelectuală în scopuri
de consiliere juridică, servicii de pază pe timp
de noapte, servicii de reţele de socializare
online, deschiderea încuietorilor de siguranţă,
organizarea întâlnirilor religioase, servicii de
gardă de corp, investigaţii privind trecutului
persoanelor, consultanţă în definirea garderobei
personale, scrierea de scrisori personale,
petsitting (îngrijirea temporară a unui animal de
companie aparţinând unui terţ), consultanţă în
ceea ce priveşte securitatea fizică, planificarea şi
organizarea ceremoniilor de nuntă, înregistrarea
numelor de domenii (servicii juridice), eliberarea
porumbeilor pentru ocazii speciale, oficierea
ceremoniilor religioase, închirierea de seifuri,
scanarea bagajelor din motive de securitate,
consultanţă spirituală, urmărirea bunurilor furate.

───────
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(210) M 2022 01191
(151) 16/02/2022
(732) GIM PREST SERV SRL, STR.

MIHAIL EMINESCU, NR. 35,
JUDETUL HARGHITA , BORSEC,
HARGHITA, ROMANIA

(740) ACTA MARQUE AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
SRL, STR. EUGEN BROTE NR. 8,
JUDETUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
400075, CLUJ, ROMANIA

(540)

FALÓ

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

35. Gestiunea afacerilor comerciale,
administrare comercială privind licenţierea
bunurilor şi serviciilor aparţinând terților, servicii
de agenții de import-export, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu produse alimentare,
băuturi nealcoolice, băuturi alcoolice, articole
de curățare, preparate pentru curățare și
odorizante, preparate pentru curățarea și
îngrijirea corpului, preparate și articole dentare
pentru îngrijirea dinților în magazine, prin
catalog, prin internet şi prin orice alt mijloc,
regruparea în avantajul terţilor a produselor
diverse (cu excepţia transportului lor), și
anume, produse alimentare, băuturi nealcoolice,
băuturi alcoolice, articole de curățare, preparate
pentru curățare și odorizante, preparate pentru
curățarea și îngrijirea corpului, preparate
și articole dentare pentru îngrijirea dinților
permiţând consumatorilor să le achiziţioneze cât
mai comod, prin intermediul magazinelor de
vânzare cu amănuntul, al punctelor de vânzare
cu ridicata prin cataloage de vânzare prin
corespondenţă, prin mijloace electronice, prin
intermediul site-urilor web, servicii administrative
pentru preluarea comenzilor, servicii de comenzi
de cumpărare online computerizate, servicii

de informare a consumatorilor, prezentare
de produse, prezentare de bunuri și
servicii în legătură cu produse alimentare,
băuturi nealcoolice, băuturi alcoolice, articole
de curățare, preparate pentru curățare
și odorizante, preparate pentru curățarea
și îngrijirea corpului, preparate și articole
dentare pentru îngrijirea dinților, servicii de
promovare în legătură cu produse alimentare,
băuturi nealcoolice, băuturi alcoolice, articole
de curățare, preparate pentru curățare și
odorizante, preparate pentru curățarea și
îngrijirea corpului, preparate și articole dentare
pentru îngrijirea dinților în magazine, prin
catalog, prin internet şi prin orice alt mijloc,
promovarea produselor și serviciilor altor
persoane prin internet, prezentarea produselor
și serviciilor prin orice mijloace de comunicare,
promovare, publicitate și marketing pentru
pagini web online, publicitate online, servicii
de publicitate și de marketing furnizate prin
bloguri, servicii de publicitate și de marketing
furnizate prin canalele de comunicare, servicii
de publicitate și de marketing furnizate prin
mijloacele de media sociala, închiriere de spațiu
publicitar online, difuzare de materiale publicitare
online, publicare de materiale publicitare online.
41. Organizare de spectacole în scopuri
de divertisment, organizare şi coordonare
de evenimente de degustare de vinuri, în
scopuri recreative, organizare şi coordonare
de evenimente de degustare de vinuri, în
scopuri educative, organizare evenimente, nunţi,
botezuri, aniversări, baluri, evenimente festive
similare petreceri (servicii de divertisment),
organizare de divertisment pentru nunți, servicii
de divertisment pentru petreceri de zile de
naștere, servicii care au ca scop principal
distracţia sau recrearea oamenilor, servicii de
divertisment de tipul organizare de evenimente
sociale de divertisment, organizare de recepţii
pentru nunţi (spaţii), planificare, organizare
și coordonare de petreceri (divertisment),
servicii de angajare de artiști scenici pentru
evenimente (servicii de reprezentare), servicii
de disc jockeys pentru petreceri şi evenimente
speciale, consultanță referitoare la planificare de
petreceri, consultanță în materie de planificare
de evenimente speciale, servicii de informații și
consultanță cu privire la divertisment, furnizare
de informații despre divertisment și evenimente
de divertisment, în rețele online și pe internet.
43. Servicii contractuale de alimentaţie, servicii
de alimentaţie publică, servicii de alimentaţie
publică, inclusiv prin comenzi la domiciliu,
servicii oferite de restaurante şi snack-baruri,
servicii oferite de restaurante (servirea mesei),
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servicii de restaurant cu servire la pachet,
restaurante cu autoservire, servicii de catering,
servicii ale barurilor, servicii de cafenele, bufete
cu autoservire şi localuri pentru fast-food,
servire de băuturi alcoolice (alimentare publică),
spaţii pentru festivităţi şi facilităţi temporare de
reuniuni, servicii de preparare a alimentelor,
pregătirea şi furnizare de alimente şi băuturi
destinate consumului imediat, asigurarea de
hrană şi băuturi, furnizare de alimente şi băuturi
pentru oaspeţi, servicii hoteliere, servicii de
pensiuni, servicii oferite de hoteluri, hosteluri,
pensiuni, furnizare de cazare temporară în
pensiuni, organizare de cazare pentru turiști,
servicii de rezervări de pensiuni, cazare turistică
și de vacanță, asigurare de spații de cazare
pentru turiști, servicii de cazare temporară,
servicii oferite de baruri de cocteiluri.

───────

(210) M 2022 01192
(151) 16/02/2022
(732) ANATOLIE TIMUȘ, STRADA

TABLEI NR. 9, JUDEȚ BRAȘOV,
BRAȘOV, 500168, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

Timuș Dent

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.11.01; 29.01.11

(591) Culori revendicate:turcoaz (HEX
#00aab1)

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

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

───────

(210) M 2022 01193
(151) 16/02/2022
(732) PETRICĂ PĂUN, ALE. LIVEZILOR

NR. 12, BLOC 30, SC. 2, APT.
21, SECTOR 5, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

Sank Magic

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

16. Produse de imprimerie, papetărie și rechizite
școlare, materiale didactice şi educative,
materiale tipărite, articole pentru şcoală
(papetărie), caiete, caiete școlare, caiete de
exerciții, caiete de scris, caiete de activități
individuale, caiete de activități pentru copii, cărţi
de scris sau de colorat, materiale de scris,
hârtie de scris, blocuri de desen, șabloane
(papetărie), șabloane pentru litere, pixuri și
stilouri, instrumente de scris.

───────
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(210) M 2022 01194
(151) 16/02/2022
(732) VANELLI SRL, STR. IAŞI-

TG.FRUMOS, KM 10, LEȚCANI,
JUDEȚ IAȘI, COM. LEȚCANI, IAȘI,
ROMANIA

(740) PROTECTMARK SRL, STR. ŢUŢEA
PETRE NR. 5, BL. 909, TR. 1, ET. 3,
AP. 11, CAM. 3, JUDEȚ IAȘI, IAȘI,
700730, IAȘI, ROMANIA

(540)

CARDIODENS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.11

clase:
5. Suplimente dietetice, suplimente alimentare,
preparate chimice pentru scopuri farmaceutice,
preparate chimice pentru scopuri medicale,
medicamente pentru scopuri medicale,
preparate enzimatice pentru scopuri medicale,
suplimente enzimatice, enzime pentru scopuri
medicale, preparate pentru facilitarea creşterii
dinţilor, medicamente de uz uman, preparate
nutraceutice pentru scopuri terapeutice sau
medicale, suplimente nutritive, preparate
farmaceutice, produse farmaceutice, preparate
dietetice, preparate pe bază de vitamine.
35. Publicitate, marketing, servicii de comerţ
cu amănuntul pentru preparatele sanitare şi
veterinare şi pentru proviziile medicale, servicii
de comerţ cu amănuntul pentru suplimente
dietetice şi produse farmaceutice, servicii de
vânzare cu ridicata pentru preparatele sanitare,
veterinare şi farmaceutice şi pentru proviziile
medicale, servicii de vânzare cu ridicata pentru

suplimente dietetice şi produse farmaceutice,
servicii de comerţ, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online, servicii de informare a
consumatorilor.

───────

(210) M 2022 01195
(151) 16/02/2022
(732) BEANVERSE SRL, STR.

CAMPULUI NR. 222, JUDEȚ CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(740) CABINET ANI FUCIU SRL, STR.
GAROAFELOR, BL. P53, SC. A, AP.
1, JUDEȚ ILFOV, SNAGOV, ILFOV,
ROMANIA

(540)

VEG EAT UP! SURPRISINGLY
PLANT-BASED EST. 2021

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 01.05.12; 29.01.13

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

39. Servicii de livrare a alimentelor, livrare de
alimente de către restaurante, livrare de alimente
și băuturi preparate pentru consum.
43. Servicii de restaurant și bar, servicii
de restaurant cu servire la pachet, servire
de alimente și băuturi în restaurante și
baruri, servicii oferite de ceainării, servicii ale
bistrourilor, servicii contractuale de alimentație,

(591) Culori revendicate: roșu (HEX
             #EE3231)
(511)    Produse și/sau servicii grupate pe

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



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 06/2022

574

───────

(210) M 2022 01196
(151) 16/02/2022
(732) BEANVERSE SRL, STR.

CAMPULUI NR. 222, JUDEȚ CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(740) CABINET ANI FUCIU SRL, STR.
GAROAFELOR, BL. P53, SC. A, AP.
1, JUDEȚ ILFOV, SNAGOV, ILFOV,
ROMANIA

(540)

VERRO kitchen
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
39. Servicii de livrare a alimentelor, livrare de
alimente de către restaurante, livrare de alimente
și băuturi preparate pentru consum.
43. Servicii de restaurant și bar, servicii
de restaurant cu servire la pachet, servire
de alimente și băuturi în restaurante și
baruri, servicii oferite de ceainării, servicii ale
bistrourilor, servicii contractuale de alimentație,
servicii de club pentru furnizare de mâncare
și băuturi, servicii de ospitalitate (alimente și
băuturi), servicii oferite de snack-baruri., servicii
pentru furnizarea de alimente, furnizare de
alimente și băuturi în restaurante și baruri,
furnizare de alimente și băuturi dintr-o rulotă
mobilă, pregătirea și furnizare de alimente și
băuturi destinate consumului imediat, servicii
de informare, de consiliere și de rezervare în
legătură cu furnizarea de alimente și băuturi,
asigurarea de hrană și băuturi, pregătirea
mâncărurilor și a băuturilor, servicii de bucătărie
mobilă.

───────

(210) M 2022 01197
(151) 16/02/2022
(732) GABRIEL-GRIGORE DUNCA,

CALEA BORȘULUI 29H, JUDEȚ
BIHOR, ORADEA, 410605, BIHOR,
ROMANIA

(540)

DUNCA GROUP

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.04.01

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

19. Gresie, gresie pentru construcții, gresie
pentru baie nemetalică, blocuri și suprafețe
de pavaj din gresie ceramică, construcții
nemetalice, nisip pentru construcții, hale
(construcții nemetalice), lemn pentru construcții,
construcții nemetalice prefabricate, construcții
prefabricate nemetalice, acoperiri nemetalice
(construcții), sticlă pentru construcții, plăci
ceramice, plăci ceramice pentru podea, plăci
ceramice pentru perete, plăci ceramice pentru
pardoseli interioare, plăci ceramice pentru
pereți exteriori, plăci ceramice pentru pardoseli
exterioare, plăci ceramice pentru pardosirea
clădirilor, plăci ceramice smălțuite pentru perete.
35. Servicii de comerț cu amănuntul cu privire la
materiale de construcții, administrarea afacerilor,
administrare de afaceri, managementul și
administrarea afacerilor, servicii de administrare
a afacerilor, administrarea afacerilor în sistem de
franciză, servicii de consultanță în administrarea
afacerilor, consiliere privind organizarea și
administrarea afacerilor, publicitate, publicitate
online, publicitate televizată, publicitate
radiofonică, promovarea afacerii (publicitate),
publicitate prin bannere, publicitate și marketing,
servicii de publicitate, publicitate și reclamă,

servicii de club pentru furnizare de mâncare
și băuturi, servicii de ospitalitate (alimente și
băuturi), servicii oferite de snack-baruri, servicii
pentru furnizarea de alimente, furnizare de
alimente și băuturi în restaurante și baruri,
furnizare de alimente și băuturi dintr-o rulotă
mobilă, pregătirea și furnizare de alimente și
băuturi destinate consumului imediat, servicii
de informare, de consiliere și de rezervare în
legătură cu furnizarea de alimente și băuturi,
asigurarea de hrană și băuturi, pregătirea
mâncărurilor și a băuturilor, servicii de bucătărie
mobilă.
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publicitate în reviste, publicitate pentru
ascensoare, servicii de intermediere comercială,
servicii de intermediere comercială în legătură
cu relaționarea dintre diferiți profesioniști și
clienți, servicii de agenții de import și export,
marketing afiliat, marketing direct, marketing
digital, marketing de produse, consultanță în
marketing, servicii de publicitate exterioară,
informații despre vânzarea de produse, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
produse de grădinărit, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu produse de toaletă,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
produse de toaletă, obținere de contracte pentru
achiziția și vânzarea de produse și servicii,
prezentarea produselor prin toate mijloacele
de comunicare pentru vânzarea cu amănuntul,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu instalații sanitare, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu instalații sanitare, servicii
de publicitate pentru vânzarea de produse,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu vopsele, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu mobilă, servicii de publicitate pentru
comercializarea de produse noi.
39. Servicii de manipulare a mărfii de import
și export, transport, transport de marfă,
transport terestru de marfă, transport aerian
de marfă, organizarea transportului de marfă,
depozitare de marfă după transport, servicii
de transport de marfă, depozitare de marfă
înainte de transport, servicii de transport
rutier de marfă, transport cu vehicule grele
de marfă, transportul containerelor de marfă
cu camionul, servicii specifice agențiilor de
transport de marfă, servicii de curierat
pentru transportul de marfă, descărcare
de marfă, încărcarea mărfii, încărcarea
bunurilor, încărcare de camioane, organizarea
transportului, organizarea transportării,
organizarea transportului de mărfuri, organizare
de transport și călătorii.

───────

(210) M 2022 01198
(151) 16/02/2022
(732) GABRIEL-GRIGORE DUNCA,

CALEA BORȘULUI 29H, JUDEȚ
BIHOR, ORADEA, 410605, BIHOR,
ROMANIA

(540)

VENEZIA SHOWROOM

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

35. Publicitate, publicitate online, publicitate
televizată, publicitate radiofonică, publicitate în
cinematografe, promovarea afacerii (publicitate),
publicitate prin bannere, publicitate și marketing,
servicii de publicitate, publicitate și reclamă,
organizarea de publicitate, consultanță privind
publicitatea comercială, servicii de publicitate și
marketing, administrarea afacerilor, administrare
de afaceri, administrarea afacerilor comerciale,
administrare interimară de afaceri, servicii de
comerț cu amănuntul cu privire la materiale
de construcții, servicii de publicitate pentru
vânzarea de produse, servicii de vânzare prin
licitații online prin internet, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu instalații sanitare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu instalații sanitare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu instalații de alimentare
cu apă, servicii de intermediere comercială,
servicii de intermediere comercială în legătură
cu relaționarea dintre diferiți profesioniști și
clienți, servicii de import și export, administrare
a afacerilor pentru puncte de vânzare cu
amănuntul, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu mobilă, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu materiale educaționale,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
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cu articole de mobilier, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu aparate de bucătărie,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare
la materiale textile pentru casă, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu unelte
manuale pentru lucrări de construcție, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu instrumente
manuale pentru lucrări de construcție, servicii de
comenzi online.

───────

(210) M 2022 01200
(151) 17/02/2022
(732) EMOB DECOR SELECT SRL, STR.

CALEA BUCURESTI NR. 56, CAM.
1, SAT CIOLPANI, JUDEȚ ILFOV,
COMUNA CIOLPANI, ILFOV,
ROMANIA

(740) APPELLO BRANDS SRL, STR.
SOIMULUI NR. 18, SC. A, ET. 5, AP.
M6, JUDEȚ SIBIU, SIBIU, 550311,
SIBIU, ROMANIA

(540)

EMobDecor

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.04.02; 26.11.06; 29.01.12

clase:
20. Mobilă și mobilier, mobilier, mobilier școlar,
mobilier combinat, mobilier transformabil, birouri
(mobilier), mobilier baie, rafturi modulare
(mobilier), mobilier convertibil tapițat, mobilier
de bucătărie, mobilier din piele, mobilier
pentru dormitor, mobilier de grădină, mobilier
pentru computer, mobilier de interior, mobilier
din lemn, dulapuri ca mobilier, mobilier
pentru copii, mobilier pentru bebeluși, piese
de mobilier, mobilier pentru șezut, mobilier

de exterior, mobilier pentru cameră de
zi, mobilier pentru casă, birou și grădină,
partiții mobile (mobilier), taburete mobile
(mobilier), paravane mobile (mobilier), bănci
(mobile), tetiere (mobilă), mobilă superpozabilă,
mobilă curbată, tejghele (mobilier), oglinzi
(mobilier), piedestaluri (mobilier), mobilier
încastrat, paravane (mobilier), unități (mobilier),
pergole (mobilier), panouri despărțitoare mobile
(mobilier), mobilă antichizată, dulapuri (mobilier),
console (mobilier), pufuri (mobilier), comode
(mobilier), mobilier vechi, mese (mobilier),
mobilier integrat, mobilier metalic, mobilier
capitonat, scrinuri (mobilier), uși de mobile,
module mobile de bar (mobilier), rafturi
de depozitare mobile (mobilier), rafturi
de prezentare mobile (mobilier), cărucioare
(mobilier), picioare pentru mobilă, piciorușe
pentru mobilă, cotiere pentru mobilă, mobilă
pentru vivarii, mobilă din bambus, mobile de
birou, jaluzele interioare (mobilă), unități de
mobilier, paravane portabile (mobilier), mobilier
pentru cantine, elemente de mobilier, uși pentru
mobilier, mobilier pentru autorulote, mobilier
pentru caravane, bufete rulante (mobile),
rafturi de mobile, rafturi de mobilă, mobilier
din oțel, mobilier pentru camping, scaune
înalte (mobilier), fotolii rabatabile (mobilier),
mobilier de laborator, mobilier pentru magazine,
paravane despărțitoare (mobilier), mobilier de
baie, mobilier din sticlă, mobilier pentru
sere, rafturi prefabricate (mobilier), mobilier
din ratan, paravane simple (mobilier), panouri
despărțitoare (mobilier), pereți despărțitori
(mobilier), protecții pentru mobilier, mobilier
gonflabil, rafturi nemetalice (mobilier), rafturi
metalice (mobilier), dulapuri metalice (mobilier),
suporturi rotative (mobilier), suporturi pivotante
(mobilier), paravane separatoare (mobilier),
birouri modulare (mobilier), muluri pentru
mobilier, panouri de mobilier, panouri pentru
mobilier, așternuturi japoneze (mobilier), mobilier
pentru saune, mobilier pentru vestiare, mobilier
pentru arhivare, sertare pentru mobilier, mobilier
de expunere, mobilier pentru depozitare,
mobilier metalic și mobilier pentru camping,
mobilier din stuf, partiții de birou mobile,
suporturi nemetalice pentru mobilă, mobile
(obiecte pentru decorare), birouri mobile pentru
scris, plăci mobile de afișare, ecrane pentru
șeminee (mobilă), cuiere de haine (mobile),
mobilă stil antic, reproducere, mobilă cu
pat încorporat, module metalice demontabile
(mobilier), picioare (nemetalice) pentru mobilier,
mobilier din materiale plastice, mobilier de uz
casnic, suporturi pentru scrisori (mobilier), uși
glisante pentru mobilier, huse adaptate pentru

(591) Culori revendicate: portocaliu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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mobilier, module pentru depozitare (mobilier),
suporturi pentru telefon (mobilier), cutii pentru
jucării (mobilier), suporturi pentru telefoane
(mobilier), suporturi nemetalice pentru mobilier,
mobilier pentru automobile-caravană, rafturi din
lemn (mobilier), casete pentru chei (mobilier),
dulapuri pentru discuri (mobilier), dulapuri
de siguranță (mobilier), paravane din metal
(mobilier), pereți despărțitori metalici (mobilier),
mobilier pentru toalete publice, unități pentru
cocktailuri (mobilier), mobilier de baie modular,
mobilier realizat din șipci, dulapuri izolate fonic
(mobilier), unități de colț (mobilier), mobilier
rabatabil pentru șezut, platouri pentru cizme
(mobilier), rafturi pentru consignație (mobilier),
rafturi pentru vinuri (mobilier), mobilier încastrat
pentru bucătărie, mobilier pentru expunerea
produselor, tejghele de lucru (mobilier), bancuri
de lucru (mobilier), rechizite de birou (mobilier),
mese de toaletă (mobilier), suporturi pentru
prosoape (mobilier), mobilier încastrat pentru
dormitor, rafturi de depozitare (mobilier), panouri
pentru chei (mobilier), suporturi pentru chei
(mobilier), suport pentru broșuri (mobilier),
suporturi pentru haine (mobilier), suporturi
(mobilier) pentru televizoare, stații de lucru
(mobilier), mese pentru desen (mobilier),
dulapuri cu încuietoare (mobilier), ecrane de
prezentare (mobilier), suporturi de mobilier
nemetalice, ecrane (mobilier) pentru afișare,
încuietori de mobilier nemetalice, mobilier folosit
în săli, unități de depozitare (mobilier), mânere
nemetalice pentru mobilier, garnituri nemetalice
pentru mobilier, panouri despărțitoare pentru
mobilier, mobilier de uz industrial, rafturi pentru
birou (mobilier), mobilier pentru curte interioară,
materiale profilate pentru mobilier, corniere
(nemetalice) pentru mobilier, rafturi ca mobilier
metalic, mobilier metalic de birou, suport
de pălării (mobilier), standuri pentru lavoare
(mobilier), cuiere de haine (mobilier), cârlige
nemetalice pentru mobilier, coșuri de depozitare
(mobilier), scăunele cu trepte (mobilier), sertare
(piese de mobilier), suporturi de cărți (mobilier),
mobilă de toaletă incluzând lavoare, mobile
decorative care produc sunete, elemente de
separare individuale (mobilă), mânere pentru
mobilă, din plastic, mobilier casnic confecționat
din lemn, uși glisante nemetalice pentru mobilier,
panouri de lemn pentru mobilier, mobilier cu
rafturi pentru perete, suporturi pentru utilizări
multiple (mobilier), unități de mobilier pentru
bucătării, unități de prezentare asamblate
(mobilier), huse textile (ajustate) pentru mobilier,
huse textile (adaptate) pentru mobilier, uși din
sticlă pentru mobilier, mobilier pentru terarii de
interior, mobilier de grădină din metal, mobilier

pentru acvarii de interior, mobilier de grădină din
lemn, suporturi independente pentru prosoape
(mobilier), suprafețe de scris portabile (mobilier),
mobilier din plastic pentru grădină, mobilier
din înlocuitori ai lemnului, suprafețe de lucru
portabile (mobilier), mobilier pentru persoane cu
handicap fizic, cu mobilitate redusă și invalide,
mobile care se pot transforma în pat, mobilier
pentru săli (de spectacole, de conferințe), unități
(mobilier) pentru prezentarea articolelor de
papetărie, unități (mobilier) pentru prezentarea
lucrărilor de literatură, mobilier adaptat pentru
persoanele cu dificultăți motorii, mobilier de
expunere pentru puncte de vânzare, plăcuțe
decorative murale (mobilier), nu din materiale
textile, mobilier în miniatură confecționat din
fibră de lemn, mânere din ceramică pentru
dulapuri, sertare și mobilier, rafturi utilizate
ca piese de mobilier pentru copii, accesorii
pentru mobilier, care nu sunt din metal, huse
de schimb (ajustate) pentru scaune (piese de
mobilier), margini decorative din plastic pentru
canturi utilizate pentru mobilier, mese decorative,
coșuri decorative din paie, plăci decorative din
ipsos, articole decorative textile (perne), coșuri
decorative din răchită, plăci decorative din ceară,
coșuri decorative din lemn, elemente decorative
pentru ferestre, perdele decorative din mărgele,
cutii de plastic decorative, cutii decorative de
lemn, plăci decorative din materiale plastice,
plăcuțe decorative (nemetalice) pentru vehicule,
panouri decorative din lemn (mobilier), capace
de piuliță decorative (nemetalice), decorațiuni
pentru uși, din plastic, decorațiuni din plastic
pentru petreceri, decorațiuni din ceramică pentru
uși, decorațiuni de perete din ceară, decorațiuni
de perete, din lemn, decorațiuni adezive de
perete, din lemn, decorațiuni din materiale
plastice pentru alimente, decorațiuni adezive
de perete, din ceară, decorații pentru masă
(ornamente) confecționate din lemn, toate
aceste produse cu exceptia: paturi, așternuturi,
saltele și perne, saltele de dormit, coșuri pentru
copii, coșuri pentru bebeluși, balansoare pentru
copii, saltele, perne gonflabile, altele decât
cele pentru uz medical, huse matlasate de
saltele, perne mari, perne decorative, perne
de maternitate, perne decorative, perne pentru
alăptat, perne de sprijin pentru cap, perne
din latex, perne gonflabile, perne decorative,
perne umplute, așternuturi (cu excepția lenjeriei
de pat), perne pentru sprijinirea capului
bebelușilor, oglinzi (sticlă argintată), articole
pentru organizarea hainelor, paturi, paturi-
canapea, paturi pliante, paturi supraetajate,
paturi portabile, tablouri de afișare, tablouri de
agățat chei, șipci pentru rame de tablouri, rame
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din lemn pentru tablouri, rame pentru tablouri
și fotografii, baghete pentru rame de tablouri
(șipci), rame pentru tablouri (nu din metale
prețioase), dibluri nemetalice pentru fixarea
tablourilor în perete, forme confecționate din
lemn pentru rame de tablou, forme confecționate
din înlocuitori ai lemnului pentru rame de
tablou, oglinzi imprimate, oglinzi decorative,
rame pentru oglinzi, oglinzi de perete, dulapuri
cu oglinzi, oglinzi pentru bărbierit, oglinzi
(sticlă argintată), oglinzi care se înclină, oglinzi
îmbunătățite cu becuri electrice, oglinzi (fixe,
care nu sunt portabile).
35. Regruparea în avantajul terţilor a produselor
de mobilier, accesorii de mobilier, piese
de mobilier, decoratiuni interioare si de
exterior, materiale textile, tesaturi, materiale
de constructii, materiale de asamblat mobilier
(cu excepţia transportului lor) permițând
consumatorilor să le vadă și să le cumpere
comod, publicitate la produsele și serviciile
vânzătorilor online prin intermediul unui ghid
online cu funcție de căutare, furnizarea unei
piețe online pentru cumpărătorii și vânzătorii de
bunuri și servicii, servicii de publicitate pentru
vânzarea de produse, servicii de agenții de
import și export, prezentarea produselor prin
toate mijloacele de comunicare pentru vânzarea
cu amănuntul, promovarea vânzărilor pentru
terți prin intermediul distribuției și administrării
de carduri pentru utilizatori privilegiați, furnizare
de informații cu privire la vânzări comerciale,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu mobilă, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu mobilă, servicii de vânzare cu
amănuntul referitoare la vânzarea de mobilier,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu articole de mobilier, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu articole de mobilier,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu echipamente de iluminat, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu echipamente de
iluminat, organizare de târguri comerciale în
scopuri publicitare, organizare și desfășurarea
de târguri în scopuri comerciale sau publicitare,
organizare de expoziții și târguri comerciale
în scopuri comerciale și de promovare,
cordonare, pregătire și organizare de expoziții
și târguri comerciale în scopuri comerciale
și publicitare, servicii de comenzi online,
furnizarea unui catalog online cu informații
comerciale pe internet, servicii de informații
comerciale furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, servicii de
administrare a comunităților online, publicare
de materiale publicitare online, publicitate,
inclusiv publicitatea online în rețele informatice,

publicitate online printr-o rețea informatizată
de comunicații, furnizare de ghiduri publicitare
online cu funcție de căutare, furnizarea unui
ghid de publicitate de căutare online cu bunurile
și serviciile prestate de terți online pe internet,
realizare de târguri și expoziții virtuale online,
furnizarea de servicii online de comparare
de prețuri, comandă computerizată de stoc,
servicii de comandă (pentru terți), servicii de
comandă cu ridicata, servicii de comandă
în contul terților, prelucrarea administrativă a
comenzilor de achiziție în cadrul serviciilor
furnizate de societăți de comandă prin poștă,
marketing comercial (în afară de comercializare),
servicii de publicitate pentru comercializarea
de produse noi, pregătire de materiale
promoționale și de comercializare pentru
terți, servicii de comercializare cu amănuntul
de articole de îmbrăcăminte și accesorii
pentru îmbrăcăminte, administrarea afacerilor
magazinelor de comerț cu amănuntul, servicii
de publicitate pentru promovarea comerțului
electronic, servicii de gestionare a afacerilor
în legătură cu comerțul electronic, prezentare
de bunuri si servicii, planificare și organizare
de târguri comerciale, expoziții și prezentări
în scopuri economice sau publicitare, servicii
publicitare în materie de prestații comerciale,
servicii promoționale comerciale, organizare
de demonstrații comerciale, organizare de
prezentări în scop comercial, organizare de
demonstrații în scopuri comerciale, servicii de
administrare a afacerilor pentru prelucrarea
vânzărilor realizate într-o rețea informatică
globală, organizare și gestionare de programe
de stimulare și fidelizare comerciale, servicii
de fidelizare de clienți în scopuri comerciale,
promoționale și/sau publicitare, servicii de club
de clienți în scopuri comerciale, promoționale
și/sau publicitare, furnizare de informații
comerciale consumatorilor, informații și asistență
comerciale pentru consumatori, informare și
consiliere comercială pentru consumatori în
alegerea produselor și serviciilor, servicii de
furnizare de informații online prin intermediul
unui registru comercial, servicii de informații
comerciale furnizate online prin internet sau
o rețea globală de calculatoare, furnizare
de informații comerciale pe internet, prin
rețea prin cablu sau prin alte mijloace de
transfer de date, servicii publicitare pentru
sensibilizarea publicului la probleme de mediu,
servicii de programe de loializare, servicii de
intermediere comercială, promovarea vânzarilor
pentru terţi, consultanță în afaceri, consultanță
privind promovarea vânzărilor, consultanță
privind comerțul în barter, consultanță pentru
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dezvoltarea imaginii corporative, servicii de
consultanță privind publicitatea, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu
îmbrăcăminți de pardoseală, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu îmbrăcăminți
de pardoseală, servicii de comerț cu
amănuntul în magazine de covoare, servicii de
comenzi automate de stoc pentru întreprinderi,
organizarea de târguri comerciale în scopuri
publicitare, organizarea de concursuri în scopuri
publicitare, organizarea şi coordonarea de
expoziţii de artă în scopuri comerciale sau
publicitare, promovarea de evenimente speciale,
promovarea operelor de artă ale altor persoane
prin furnizarea de portofolii online pe un site
web, promovare de târguri în scop comercial,
promovarea vânzărilor de produse şi servicii ale
terţilor prin evenimente promoţionale, realizarea
de târguri comerciale, coordonare, pregătire şi
organizare de expoziţii şi târguri comerciale în
scopuri comerciale şi publicitare, realizarea de
târguri şi expoziţii comerciale virtuale online,
servicii de târguri comerciale şi de expoziţii
comerciale, servicii de expunere comerciale
de mărfuri, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu decorațiuni festive, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
decorațiuni festive, servicii de consultanță privind
comenzile de articole de papetărie, asistență în
domeniul comercializării produselor, servicii de
publicitate pentru bijuterii, servicii de vânzare
cu amănuntul online referitoare la bijuterii,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu bijuterii, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu bijuterii, servicii de comunicare
comercială cu ajutorul bloggerilor, servicii de
publicitate și de marketing furnizate prin bloguri,
publicitate on-line într-o rețea informatizată,
publicitate prin intermediul rețelelor de telefonie
mobilă, promovare online de rețele informatizate
și pagini web, servicii de marketing furnizate
prin intermediul rețelelor digitale, publicitate
prin transmisia de publicitate online pentru
terți prin rețele de comunicații electronice,
promovare de bunuri și servicii ale terților
prin intermediul rețelelor de calculatoare și de
comunicații, servicii de corelare a rețelelor de
publicitate online pentru conectarea persoanelor
din publicitate la site-uri web, furnizare de
spațiu publicitar într-o rețea informatică globală,
furnizare de spații publicitare prin mijloace
electronice sau rețele informatice globale,
organizare de evenimente, expoziţii, târguri şi
spectacole în scopuri comerciale, promoţionale
şi publicitare, planificare şi organizare de
târguri comerciale, expoziţii şi prezentări în
scopuri economice sau publicitare, publicitate

și marketing, servicii de publicitate digitală,
servicii de publicitate exterioară, publicitate
radio și de televiziune, servicii de agenție
de publicitate, servicii de publicitate în presă,
publicitate online, publicitate prin bannere,
servicii de publicitate, publicitate și reclamă,
publicitate în presa de interes general și în
presa de specialitate, publicitate online printr-
o reţea informatizată de comunicaţii, publicitate
prin transmisia de publicitate online pentru
terţi prin reţele de comunicaţii electronice,
publicitate în presa de interes general
şi în presa de specialitate, publicitate în
reviste, broşuri şi ziare, previziuni și analize
economice, analiză de previziuni economice
în scopuri comerciale, servicii de programare
a întâlnirilor (lucrări de birou), organizare de
expoziții cu scop comercial sau antreprenorial,
promovare de evenimente speciale, organizare
și coordonare de evenimente de marketing,
organizare de evenimente în scopuri comerciale
și publicitare, organizare de evenimente,
expoziții, târguri și spectacole în scopuri
comerciale, promoționale și publicitare, servicii
de publicitate pentru sensibilizarea publicului
la probleme sociale, managementul proiectelor
de afaceri, publicitate, administrație comercială,
organizarea și desfășurarea de târguri în
scopuri comerciale sau publicitare, coordonare,
pregătire și organizare de expoziții și târguri
comerciale în scopuri comerciale și publicitare,
servicii de comerț electronic, și anume furnizarea
de informații despre produse prin rețele
de telecomunicații în scopuri publicitare și
de vânzare, realizare de târguri comerciale,
organizare de târguri comerciale, organizare și
realizare de târguri comerciale.

───────
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(210) M 2022 01203
(151) 17/02/2022
(732) UNIUNEA CERCETASILOR

MAGHIARI DIN ROMANIA
- ROMANIAI MAGYAR
CSERKESZSZOVETSEG, STR.
UNIRII NR. 2A/1, JUDEȚ MUREȘ,
SANGEORGIU DE MURES,
547530, MUREȘ, ROMANIA

(540)

ROMÁNIAI MAGYAR
CSERKÉSZSZÖVETSÉG

UNIUNEA CERCETAȘILOR
MAGHIARI DIN ROMÂNIA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.14; 26.01.01; 05.05.20

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

41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────

(210) M 2022 01204
(151) 17/02/2022
(732) OTTER-DISTRIBUTION SRL, STR.

INDUSTRIILOR NR. 10, JUDEȚ
ILFOV, COMUNA CHIAJNA, ILFOV,
ROMANIA

(540)

LE COLONEL Chaussures

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 24.01.05; 23.05.01

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

25. Articole de îmbrăcăminte, încălțăminte și
articole pentru acoperirea capului.
35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────

(591) Culori revendicate: verde (HEX
#306529), galben (HEX #FFCE00),
negru (HEX #2B2A29), alb (HEX
#FEFEFE)
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(210) M 2022 01206
(151) 17/02/2022
(732) S.C. SECOM HEALTHCARE

S.R.L., STR. GARA HERASTRAU
NR. 2, CLADIREA 1, ETAJ
8, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) S.C. INTELECTUAL TRADEMARKS
SRL, STR. NICOLAE LABIS NR. 15A,
BL. 2, AP. 13, CASUTA POSTALA 640,
JUDEȚ BRAȘOV, BRAȘOV, 500171,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

SECOM Alegem bine,
ca tu sa ramai bine

(531) Clasificare Viena:
29.01.14; 27.05.01; 03.07.24

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

5. Suplimente alimentare si preparate dietetice,
alimente pentru bebeluși, suplimente alimentare
pentru animale, aditivi nutriționali pentru
hrana animalelor, de uz medical, agenți de
administrare sub formă de pelicule solubile
care facilitează administrarea de suplimente
alimentare, agenți de eliberare sub formă
de învelișuri de medicamente care facilitează
eliberarea suplimentelor nutritive, preparate
albuminoase de uz medical, alimente pe bază
de albumină de uz medical, alge roșii marine
de uz medical, alimente dietetice adaptate
pentru bolnavi, alimente dietetice de uz medical,
alimente dietetice pentru utilizare în nutriția
clinică, alimente omogenizate adaptate pentru
uz medical, alimente pentru diabetici (produse
speciale), alimente pentru regimuri alimentare
sub supraveghere medicală, alimente uscate
prin înghețare adaptate pentru uz medical,

amestec de băuturi nutritive pentru înlocuirea
unei mese, amidon utilizat în scopuri nutritive,
ceaiuri antiastmatice, antioxidanți, antioxidanți
care conțin enzime, antioxidanți de uz dietetic,
antioxidanți de uz medicinal, antioxidanți derivați
din miere, antioxidanți obținuți din surse
vegetale, apă de melisă pentru uz farmaceutic,
îndulcitori dietetici de uz medical, îndulcitori
artificiali adaptați pentru diabetici, infuzii dietetice
de uz medical, glucoză utilizată ca aditiv
alimentar de uz medical, fibre din semințe de in
măcinate destinate utilizării ca supliment dietetic,
fibre dietetice care ajută digestia, fibre dietetice,
extract din scoarță de uz nutraceutic, dropsuri
cu supliment de zinc, substanțe dietetice de
uz medical, diastaze de uz medical, alimente
pentru copii mici, ceaiuri de slăbit de uz medical,
ceai medicinal, ceai artificial (de uz medicinal),
carne uscată prin înghețare adaptată pentru
uz medical, capsule cu ulei din ficat de cod,
capsule pentru slăbit, băuturi îmbogățite cu
vitamine de uz medical, băuturi pe bază de
vitamine, băuturi dietetice pentru bebeluși de uz
medical, băuturi dietetice de uz medical, băuturi
(suplimente dietetice), bomboane de uz medical
bogate în calciu, batoane care înlocuiesc o
masă, ca supliment nutritiv, pentru sporirea
energiei, înlocuitori dietetici ai zahărului de uz
medical, înlocuitori de zahăr pentru diabetici,
pâine pentru diabetici, adaptată în scopuri
medicale, pâine de uz terapeutic îmbogățită
cu vitamine, pâine cu conținut scăzut de
sare de uz medical, preparate cu vitamina a,
preparate cu minerale și vitamine, preparate cu
lizină, preparate cu factor lipotrop, preparate cu
amestec de vitamine, preparate care asigură
organismului vitaminele și microelementele
necesare, preparate alimentare dietetice de uz
medical, poțiuni medicinale, polen de albine
pentru uz ca supliment alimentar în dietă,
polen de albine de uz nutraceutic, plasturi cu
suplimente de vitamine, pilule pentru slăbit,
picături de ulei din ficat de cod, picături cu
vitamine, nutraceutice utilizate ca supliment
dietetic, nectar de fructe pentru diabetici, adaptat
pentru uz medical, mentă de uz farmaceutic,
lăptișor de matcă de uz medical, lactoză,
pentru scopuri farmaceutice, l-carnitină pentru
pierdere în greutate, preparate cu vitamina
b, preparate cu vitamina c, preparate cu
vitamina d, preparate de uz medical pentru
inhibarea apetitului, preparate dietetice adaptate
pentru scopuri medicale, preparate dietetice
pentru copii, preparate dietetice și alimentare,
preparate folosite ca aditivi la alimente
pentru consum uman (medicinale), preparate
multivitaminice, preparate nutraceutice de uz

(591) Culori revendicate: negru, roz, turcoaz,
galben
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terapeutic sau medical, preparate pe bază de
vitamine sub formă de suplimente alimentare,
preparate pentru stimularea apetitului, preparate
pentru suprimarea apetitului, produse de
panificație pentru diabetici, produse derivate din
procesarea cerealelor pentru uz dietetic sau
medical, produse dietetice de cofetărie adaptate
pentru scopuri medicale, produse dietetice
pentru invalizi, produse neutraceutice de uz
uman, scoarță folosită în scopuri nutraceutice,
substanțe dietetice pentru bebeluși, substituți
alimentari sub formă de prafuri, sucuri de
fructe pentru diabetici, adaptate pentru uz
medical, suplimente alimentare, suplimente
alimentare alcătuite în principal din magneziu,
săruri de ape minerale, suplimente alimentare
alcătuite în principal din calciu, suplimente
alimentare alcătuite în principal din fier,
suplimente alimentare antioxidante, suplimente
alimentare cu acid folic, suplimente alimentare
cu efect cosmetic, suplimente alimentare cu
isoflavone de soia, suplimente alimentare
lichide, suplimente alimentare medicinale,
suplimente alimentare pe bază de albumină,
suplimente alimentare pe bază de cărbune
activ, suplimente alimentare pe bază de drojdie,
suplimente alimentare pe bază de enzime,
suplimente alimentare pe bază de germeni
de grâu, suplimente alimentare pe bază de
glucoză, suplimente alimentare pe bază de
lecitină, suplimente alimentare pe bază de
lăptișor de matcă, suplimente alimentare pe
bază de minerale, suplimente alimentare pe
bază de polen, suplimente alimentare pe bază
de propolis, suplimente alimentare pe bază de
pudră de acai, suplimente alimentare pe bază
de semințe de in, suplimente alimentare pe
bază de ulei de semințe de in, suplimente
alimentare pentru persoanele cu nevoi dietetice
speciale, suplimente alimentare pentru sportivi,
suplimente alimentare pentru îmbunătățirea
formei fizice și a rezistenței, suplimente lichide
cu vitamine, suplimente dietetice și nutritive,
suplimente dietetice sub formă de prafuri
pentru băuturi, suplimente dietetice sub formă
de prafuri cu arome de fructe, suplimente
dietetice pentru oameni, altele decât cele
de uz medical, suplimente dietetice pentru
oameni și animale, suplimente dietetice pentru
copii mici, suplimente dietetice pentru controlul
colesterolului, suplimente dietetice pentru
consumul uman, suplimente dietetice pentru
animale de companie, sub forma unui amestec
pudră pentru băuturi, suplimente dietetice pe
bază de grâu, suplimente dietetice pe bază
de cazeină, suplimente dietetice din polen de
pin, suplimente dietetice de proteine sub formă

de praf de proteine, suplimente dietetice cu
proteine de soia, suplimente dietetice care
conțin vitamine, suplimente dietetice care conțin
oligoelemente, suplimente dietetice care conțin
aminoacizi, suplimente dietetice alimentare
folosite pentru post modificat, suplimente cu
vitamine utilizate în dializa renală, suplimente
antioxidante, suplimente alimentare sub formă
de prafuri de spori de ganoderma lucidum,
suplimente alimentare realizate în principal din
vitamine, suplimente alimentare realizate în
principal din minerale, suplimente alimentare
proteice, tablete de vitamine efervescente,
tablete de vitamine, suplimente vitaminice și
minerale, suplimente proteice sub formă de
shake-uri, suplimente proteice pentru animale,
suplimente probiotice, suplimente prebiotice,
suplimente pe bază de vitamine, suplimente
pe bază de plante pentru persoanele cu
nevoi dietetice speciale, suplimente pe bază
de plante, suplimente nutritive sub formă de
prafuri pentru băuturi, de tip instant, suplimente
nutritive pe bază de alginat, suplimente
nutritive nu de uz medical, suplimente nutritive
minerale, suplimente nutritive fortifiante, care
conțin preparate parafarmaceutice, utilizate
profilactic și pentru persoanele în convalescență,
suplimente nutritive care conțin în principal zinc,
suplimente nutritive care conțin în principal
magneziu, suplimente nutritive care conțin în
principal fier, suplimente nutritive care conțin
în principal calciu, suplimente nutritive care
conțin extracte de ciuperci, suplimente nutritive,
suplimente naturale dietetice pentru tratamentul
claustrofobiei, suplimente minerale dietetice de
uz uman, suplimente medicinale pentru hrana
animalelor, suplimente lichide din plante, zahăr
dietetic de uz medical, zahăr de uz medical,
vitamine și preparate cu vitamine, vitamine
pentru perioada prenatală, vitamine gumate,
preparate cu vitamine, ulei din ficat de cod, ulei
de pește pentru scopuri medicale.
35. Servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu suplimente alimentare, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu suplimente
alimentare, administrarea afacerilor magazinelor
de comerț cu amănuntul, analiză de afaceri,
cercetare şi servicii de informare, asistenţă în
afaceri, management şi servicii administrative,
analize şi rapoarte statistice, colectare de date,
colectare de date statistice în scopuri comerciale
sau pentru afaceri, colectare de informaţii
comerciale, colectarea de informaţii pentru
afaceri, colectarea de statistici pentru afaceri,
compilare computerizată a datelor din gestiunea
stocurilor, compilare computerizată a listelor
cu clienţi, compilare computerizată a listelor
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cu comenzi, compilare de adrese indexate,
compilare de baze de date computerizate,
compilare de cataloage de afaceri, compilare
de date pentru terţi, compilare de date
statistice, compilare de date statistice pentru
cercetarea ştiinţifică, compilare de liste cu
potenţiali clienţi, compilare de liste de adrese,
compilare de liste de corespondenţă directă,
compilare de repertorii pentru publicare pe
internet, compilare de statistici de afaceri şi
informaţii comerciale, compilare de repertorii
pentru publicare în reţelele globale de
calculatoare sau internet, compilare de statistici
privind publicitatea, compilare de statistici
referitoare la afaceri, compilarea de date
statistice privind afacerile, compilarea de modele
statistice pentru furnizarea de informaţii privind
dinamica pieţei, compilarea de registre privind
exportatorii, compilarea de registre privind
importatorii, compilarea şi sistematizarea de
informaţii în baze de date computerizate,
compilaţii statistice, obţinerea de informaţii
comerciale, obţinerea de informaţii în domeniul
afacerilor, referitoare la activităţile societăţilor,
obţinerea de informaţii în domeniul afacerilor,
referitoare la statutul societăţilor, obţinerea
de statistici de afaceri (pentru terţi), servicii
de administrare a arhivei, respectiv indexarea
documentelor pentru terţi, recuperare de
informaţii comerciale computerizate, servicii
de prelucrare a informaţiilor computerizate în
domeniul afacerilor, sistematizarea informaţiilor
în fişiere electronice, actualizarea informaţiilor
comerciale într-o bază de date computerizată,
agenţii de informaţii comerciale, agenţii
de informaţii comerciale (furnizare de
informaţii de afaceri, de exemplu, marketing
sau date demografice), analiza afacerilor
comerciale, analiza comercială a pieţei,
analiza comportamentului companiei, analiza
evaluării privind managementul afacerilor,
analiza sistemelor de management al afacerilor,
analiză de previziuni economice în scopuri
comerciale, analiză economică în scopuri de
afaceri, anchete de conjunctură, asistenţă,
consiliere şi consultanţă privind analiza
comercială, cercetare computerizată comercială,
cercetare de informaţii de afaceri, cercetare
şi studii în domeniul afacerilor, căutări privind
informaţiile despre companie, cercetări pentru
afaceri, difuzare de informaţii de afaceri,
difuzare de informaţii comerciale, estimări şi
evaluări de afaceri în materie de aspecte
comerciale, estimare în afaceri comerciale,
evaluarea oportunităţilor de afaceri, servicii
de centre comerciale cu comercializare cu
amănuntul în legătură cu vânzarea de produse

de înfrumuseţare, produse de toaletă, maşini
de uz casnic, unelte de mână, articole de
optică, echipamente electrice şi electronice de uz
casnic, servicii de comercializare cu amănuntul
de articole de îmbrăcăminte şi accesorii pentru
îmbrăcăminte, servicii de comerţ cu amănuntul
cu privire la hardware de calculator, servicii
de comerţ cu amănuntul cu privire la produse
de papetărie, servicii de comerţ cu amănuntul
cu privire la software de calculator, servicii
de comerţ cu amănuntul prin comenzi poştale
de accesorii pentru îmbrăcăminte, servicii
de comerţ cu amănuntul în magazine de
covoare, servicii de comerţ cu ridicata cu
privire la hardware de calculator, servicii de
comerţ cu ridicata cu privire la software de
calculator, servicii de vânzare cu amănuntul
de echipamente horticole, servicii de vânzare
cu amănuntul sau en-gros pentru preparate
farmaceutice, veterinare şi sanitare şi produse
medicale, servicii de vânzare cu amănuntul în
domeniul alimentaţiei, servicii de vânzare cu
amănuntul în domeniul vestimentar, 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 articole utilizate împreună cu tutunul,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu diverse tipuri de carne, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu instrumente de
cosmetică pentru animale, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu instrumente de igienă
pentru animale, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu instrumente de măsurare a
timpului, 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 materiale
textile, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu materiale tipărite, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu preparate utilizate
la fabricarea băuturilor, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu articole de curăţare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu articole de feronerie, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu bijuterii, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu băuturi
alcoolice (cu excepţia berii), servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu băuturi nealcoolice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu cacao, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu cafea, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu ceaiuri, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu conţinut
înregistrat, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu dispozitive de protecţie acustică,
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servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente de bronzare, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente de
gătit, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu echipamente de iluminat, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente de scufundare, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente de
încălzire, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu echipamente pentru terapie fizică,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu instrumente muzicale, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu preparate pentru
îngrijirea animalelor, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu preparate utilizate
la fabricarea băuturilor alcoolice, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu produse de toaletă, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
din hârtie de unică folosinţă, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu stimulente sexuale,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu încălţăminte, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu aparate medicale,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu bagaje, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu preparate dietetice, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu materiale
educaţionale, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu preparate veterinare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu deserturi,
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 oameni, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
de brutărie, 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 ridicata în legătură
cu articole care servesc la acoperirea capului,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
articole de curăţare, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu băuturi alcoolice (cu
excepţia berii), servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu băuturi nealcoolice, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu cacao, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu cafea,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu ceaiuri, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu diverse tipuri de carne, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu echipamente
de alimentare cu apă, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu echipamente de răcire,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu

echipamente sanitare, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu materiale textile, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu materiale
tipărite, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu preparate pentru îngrijirea animalelor, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu preparate
utilizate la fabricarea băuturilor, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu preparate
utilizate la fabricarea băuturilor alcoolice, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu produse de
toaletă, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu produse din hârtie de unică folosinţă, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu radiatoare,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu încălţăminte, 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 articole sportive, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu ciocolată, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu deserturi,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
echipamente audiovizuale, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu furaje pentru animale,
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
medicale, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu instrumente veterinare, 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 preparate pentru curăţenie, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu produse
alimentare, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu produse de brutărie, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu produse
de cofetărie, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu produse horticole, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu produse
lactate, achiziţionare de produse şi servicii
pentru alte firme, agenţii de import-export,
agenţii de import-export în domeniul energiei,
comandă computerizată de stoc, analiză de
preţ, prelucrare administrativă pentru comenzi
de achiziţie, consultanţă privind calculul de
cost al comenzilor de vânzare, consultanţă
privind comerţul în barter, consultanţă privind
tehnicile de vânzare şi programele de vânzare,
consultanţă şi informaţii privind servicii pentru
clienţi şi gestionarea produselor şi preţuri pe
pagini web în legătură cu cumpărăturile pe
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internet, furnizare de informaţii cu privire la
vânzări comerciale, informare şi consultanţă
cu privire la comerţul exterior, încheierea de
contracte de cumpărare şi vânzare de mărfuri,
intermediere de afaceri comerciale pentru
terţi, informaţii despre metode de vânzare,
intermediere de contracte pentru alte persoane,
pentru cumpărarea şi vânzarea de produse,
intermediere de contracte de cumpărare şi
vânzare de produse şi servicii, pentru alte
persoane, intermediere de contracte (pentru
terţi), servicii administrative pentru preluarea
comenzilor, servicii ale agenţiilor de export,
servicii ale agenţiilor de import, servicii de
comandă (pentru terţi), servicii de comparare
a preţurilor, servicii de consiliere referitoare la
tranzacţii comerciale, servicii de consultanţă
privind achiziţionarea de produse în numele unor
firme, servicii de import şi export, servicii de
gestionare a vânzărilor, servicii de intermediere
şi consultanţă în afaceri în domeniul vânzării
de produse şi prestării de servicii, servicii de
preluare de comenzi telefonice pentru terţi, servii
de abonamente la publicaţii, pentru terţi, servicii
de abonamente la servicii de telecomunicaţii
pentru terţi, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu instrumente medicale, servicii
administrative pentru timiteri medicale, servicii
de publicitate pentru promovarea sensibilizararii
publicului de privire la afectiunile medicale,
servicii de publicitate, marketing si promovare cu
privire la servicii medicale.
38. Comunicare de informații prin televiziune,
difuzare audio, difuzare de filme prin televiziune,
difuzare de informații prin intermediul televiziunii,
difuzare de programe de radio și televiziune
interactive, difuzare de programe de televiziune,
difuzare de programe de televiziune retransmise
prin conectarea cablului la receptoarele de
televiziune, difuzare de programe prin internet,
difuzare de programe prin satelit, difuzare de
programe radio și de televiziune, difuzare de
programe video și audio prin internet, difuzare
de televiziune prin satelit, radiodifuziune și
transmitere de programe de televiziune cu plată,
radiodifuziune și transmitere de programe radio,
radiodifuziune de programe de televiziune pe
internet, radiodifuziune de conținut audiovizual
și multimedia pe internet, informații cu privire
la radiodifuziunea prin cablu a programelor
de televiziune, furnizare de informații despre
radiodifuziune, furnizare de comunicații prin
transmisii televizive, difuzarea la radio și
televiziune, difuzare radiofonică de informații
și alte programe, difuzare video, difuzarea
de muzică, transmisie de podcasturi, servicii
de podcasting, teledifuziune prin abonament,

servicii de transmisii audiovizuale, teledifuziune
simultană prin rețele globale de comunicare,
internet și rețele fără fir, servicii de difuzare
audio și video prestate pe internet, servicii
de comunicații televizuale, servicii de difuzare
prin satelit privind divertismentul, transmitere de
programe de televiziune, transmitere electronică
de știri, transmitere pe internet de conținut
creat de utilizatori, transmitere pe internet
de materiale video, filme, poze, imagini, text,
fotografii, jocuri, conținut creat de utilizatori,
conținut audio și de informații, transmisii video,
transmisii audio, video și multimedia prin internet
și alte rețele de comunicații, transmisie și
difuzare fără fir de programe de televiziune,
transmisie și difuzare de date, transmisie
wireless, emisiuni televizate, emisiuni de știri
(transmisii), telecomunicatii, telecomunicații prin
radio, servicii de telecomunicații interactive,
transmitere de programe radio și de
televiziune, furnizare de informații cu privire la
radiodifuziunea prin cablu a programelor de
televiziune, difuzare de programe de televiziune
prin cablu, servicii de televiziune radiodifuzată
pentru telefoane mobile, radiodifuziune și
transmitere de programe de televiziune,
servicii de transmisie de programe de
televiziune în sistem pay-per-view, servicii
de difuzare referitoare la televiziunea prin
protocol de internet (iptv), furnizarea accesului
de telecomunicații la programe de televiziune
furnizate printr-un serviciu la cerere.
41. Producția de emisiuni radiofonice, producție
de emisiuni de televiziune, producere de
emisiuni-concurs pentru televiziune, producție
de emisiuni de televiziune de divertisment,
pregătire de emisiuni de divertisment pentru
cinema, divertisment de natura emisiunilor
de știri televizate, servicii pentru producție
de divertisment sub formă de emisiuni
de televiziune, prezentare de programe
de televiziune, producție de programe de
televiziune, programe de televiziune prin
cablu (programare), producție de programe
educative de televiziune, producție de programe
animate pentru televiziune și televiziunea prin
cablu, producție de programe radiofonice și
de televiziune, producție de programe de
televiziune în direct, producție de programe
de televiziune cu subtitrare, creare de formate
pentru programe de televiziune, servicii de
producție de programe de televiziune, publicare
de broșuri cu informații despre programele de
televiziune, pregătire și producție de programe
de radio și televiziune, producție de divertisment
sub formă de programe de televiziune, servicii
educaționale sub formă de programe muzicale
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de televiziune, servicii de programe de știri
pentru radio sau televiziune, furnizare de filme
și de programe de televiziune nedescărcabile la
televiziune cu plată, servicii de diverstisment sub
formă de programe de televiziune, planificarea
programelor de radio și de televiziune, furnizare
de programe de televiziune, nedescărcabile,
cu ajutorul serviciilor de transmisie video la
cerere, furnizare de informații sportive prin
intermediul mesajelor telefonice preînregistrate,
servicii de educație și instruire referitoare
la asistența medicală, servicii de educație
furnizate prin televiziune, servicii de educație
furnizate prin intermediul radioului, organizare
de cursuri prin metode de educație deschisă,
servicii de informații prin telefon referitoare
la educație, servicii de educație furnizate
prin programe de televiziune, producție de
filme pentru televiziune, producție de filme de
televiziune și cinematografice, furnizare de filme
și de programe de televiziune nedescărcabile
pe canale de televiziune cu plată, servicii de
divertisment de televiziune cu circuit închis,
producție de programe pentru televiziunea
prin cablu, pregătire de programe radiofonice
și de televiziune, producție de programe de
televiziune prin cablu, furnizare de informații
despre divertisment prin servicii de televiziune,
de bandă largă, fără fir și online, furnizare
de programe multimedia de divertisment prin
servicii de televiziune, de bandă largă, fără fir și
online, emisiuni de radio (programare), productie
de podcasturi, creare (redactare) de conținut
educațional pentru podcasturi.

───────

RĂZOARE NR. 3, ET. 3, AP. 10,
JUDEȚ CLUJ, SAT FLOREȘTI,
407280, CLUJ, ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR.
MIHAI VELICIU, NR. 21, APT. 1,
JUDEȚ CLUJ, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

(540)

Le Mărie healthy Produs
100% Vegan Budincă de chia

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.15; 08.07.15; 05.09.26;
25.01.18; 26.02.07

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

30. Budincă de chia.
35. Publicitate și marketing, servicii de consiliere
în afaceri privind francizele, administrarea

(210) M 2022 01207
(151) 17/02/2022
(732) MARABOO PET S.R.L., STR.

(591) Culori revendicate: roșu (HEX 
#e1262d,HEX #a60606, #ce1a25), 
crem (HEX#fdccab, HEX #f6e7c6), 
alb (HEX#ffffff), negru, verde
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afacerii, servicii de comerț online și offline cu
budincă de chia.

───────

(210) M 2022 01208
(151) 17/02/2022
(732) BIOFARM SA, STR. LOGOFĂTUL

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

(540)

BIOLAND

(531) Clasificare Viena:
27.05.04; 27.05.17

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

3. Produse cosmetice, loțiuni pentru masaj,
produse pentru îngrijirea dinților, produse pentru
îngrijire unghiilor, produse cosmetice pentru
slăbit, exceptând uleiurile esențiale.

───────

(210) M 2022 01209
(151) 17/02/2022
(732) BIOFARM SA, STR. LOGOFĂTUL

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

(540)

Nonflatin

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.19; 27.07.01;
02.09.25

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

───────

(591) Culori revendicate: albastru inchis
(HEX#00164e), albastru deschis
(HEX#0072b4)

(591) Culori revendicate: portocaliu
(HEX#f7941d), auriu (HEX#dc6528),
alb (HEX#2ab67), galben
(HEX#a46e08)

5. Produse farmaceutice și veterinare, produse
igienice pentru medicină, substanțe dietetice de
uz medical, alimente pentru sugari, plasturi și
materiale pentru pansamente, materiale pentru
plombarea dinților și pentru mulaje dentare,
dezinfectante, produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare, fungicide, ierbicide,
toate acestea exceptând alimentele pentru
sugari.

5. Produse farmaceutice și veterinare, produse
igienice pentru medicină, substanțe dietetice de
uz medical, alimente pentru sugari, plasturi și
materiale pentru pansamente, materiale pentru
plombarea dinților și pentru mulaje dentare,
dezinfectante, produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare, fungicide, ierbicide,
toate acestea exceptând alimentele pentru
sugari.
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(210) M 2022 01210
(151) 17/02/2022
(732) BIOFARM SA, STR. LOGOFĂTUL

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

(540)

HEPATOPROTECT
REGENERATOR FORTE

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 27.05.19; 02.09.24; 26.11.01;
29.01.01; 29.01.02; 29.01.06

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

───────

(210) M 2022 01211
(151) 17/02/2022
(732) BIOFARM SA, STR. LOGOFĂTUL

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

(540)

HEPATOPROTECT FORTE

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 27.05.19; 02.09.24; 29.01.02;
29.01.03; 29.01.06

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

───────

(591) Culori revendicate: gri (HEX#58595b),
auriu (HEX#4d2103), rosu
HEX#P871C)

(591) Culori revendicate: gri (HEX#58595b),
auriu (HEX#21421d), verde
(HEX#P871C)

5. Produse farmaceutice și veterinare, produse
igienice pentru medicină, substanțe dietetice de
uz medical, alimente pentru sugari, plasturi și
materiale pentru pansamente, materiale pentru
plombarea dinților și pentru mulaje dentare,
dezinfectante, produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare, fungicide, ierbicide,
toate acestea exceptând alimentele pentru
sugari.

5. Produse farmaceutice și veterinare, produse
igienice pentru medicină, substanțe dietetice de
uz medical, alimente pentru sugari, plasturi și
materiale pentru pansamente, materiale pentru
plombarea dinților și pentru mulaje dentare,
dezinfectante, produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare, fungicide, ierbicide,
toate acestea exceptând alimentele pentru
sugari.
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(210) M 2022 01212
(151) 17/02/2022
(732) BIOFARM SA, STR. LOGOFĂTUL

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

(540)

CARBOCIT

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.01.01; 29.01.03;
29.01.06; 29.01.08

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

───────

(210) M 2022 01213
(151) 17/02/2022
(732) BIOFARM SA, STR. LOGOFĂTUL

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

(740) Giaboc Alina, STR.LOGOFATUL
TAUTU, NR.99, SECTOR 3, 031212,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

CARBOCIT DUO

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.01.01; 29.01.01;
29.01.06; 29.01.08

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

───────

(591) Culori revendicate: alb (HEX#007236),
negru (HEX#bdbcc0), verde
(HEX#231f20)

(591) Culori revendicate: rosu (HEX#ed1c24),
             gri (HEX#bdbcc0), negru (HEX#231f20

5. Produse farmaceutice și veterinare, produse
igienice pentru medicină, substanțe dietetice de
uz medical, alimente pentru sugari, plasturi și
materiale pentru pansamente, materiale pentru
plombarea dinților și pentru mulaje dentare,
dezinfectante, produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare, fungicide, ierbicide,
toate acestea exceptând alimentele pentru
sugari.

5. Produse farmaceutice și veterinare, produse
igienice pentru medicină, substanțe dietetice de
uz medical, alimente pentru sugari, plasturi și
materiale pentru pansamente, materiale pentru
plombarea dinților și pentru mulaje dentare,
dezinfectante, produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare, fungicide, ierbicide,
toate acestea exceptând alimentele pentru
sugari.
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(210) M 2022 01214
(151) 01/03/2022
(732) ANDREI IACOV, STR.SLATIOAREI,

NR 9, BLOC 9, APART 3, JUDEȚ
SUCEAVA, SUCEAVA, SUCEAVA,
ROMANIA

(540)

Charlotte Marie
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative.

───────

(210) M 2022 01215
(151) 21/02/2022
(732) ACACIA METROGUARD

SECURITY SRL, STR.HASANCEA,
NR.35, JUDEȚ CONSTANȚA
903700, VALU LUI TRAIAN,
ROMANIA

(540)

METROGUARD M
SERVED SECURITY

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.19; 05.07.01;
01.01.01; 29.01.01; 29.01.02; 29.01.04

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

45. servicii de pază, monitorizare alarmelor de
securitate si antifurt, servicii de pază pe timp de
noapte, servicii de garda de corp.

───────

(210) M 2022 01216
(151) 17/02/2022
(732) SAL GUARD PROTECTION SRL,

STR.RULMENTULUI, NR.1, BL,54
A, SC.A, AP.10, JUDET SUCEAVA,
SUCEAVA, SUCEAVA, ROMANIA

(540)

SAL GUARD PROTECTION
(531) Clasificare Viena:

27.05.17; 27.05.19; 29.01.06; 29.01.07;
29.01.08

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

39. Transport securizat de bunuri, bani și valori.
45. Servicii de pază și protecție, servicii de
consultanță în materie de securitate, servicii de
evaluare a riscurilor în materie de securitate,
servicii de evaluare a gradului de siguranță,
servicii de supraveghere, servicii de marcare de
securitate a bunurilor, servicii de monitorizare
a alarmelor, servicii de monitorizare electronică
în scopuri de securitate, servicii de pază
antiefracție, servicii de pază contractuale, servicii
de pază pentru infrastructuri prin sisteme de
monitorizare la distanță, servicii de securitate
fizică, servicii de securitate pentru protejarea
proprietății, bunurilor și persoanelor, servicii de

(591) Culori revendicate: maro (HEXC49A6C),
negru (HEX#000000), alb

(591) Culori revendicate: rosu, galben,
albastru
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securitate pentru evenimente publice, servicii
prestate de gardă de securitate, supravegherea
alarmelor antiefracție.

───────

(210) M 2022 01217
(151) 17/02/2022
(732) ASOCIAȚIA CULTURALĂ VALEA

BISTRIȚEI, STR. ORHEI NR. 9, BL.
T3, SC. A, AP. 67, JUD. NEAMȚ,
PIATRA-NEAMȚ, 610079, NEAMȚ,
ROMANIA

(540)

DABADA și NUBANU

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 04.05.05; 29.01.01;
29.01.02; 29.01.04; 29.01.05; 29.01.07

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

41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────

(210) M 2022 01219
(151) 17/02/2022
(732) PUMA FOUNDATION, AQUILINO

DE LA GUARDIA STREET, NO
8 IGRA BUILDING, P.O. BOX
0823-02435, PANAMA, PANAMA

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

(540)

ȚIRIAC HOLDINGS
(531) Clasificare Viena:

24.07.13; 24.07.21; 24.13.02; 01.01.02;
03.01.01; 26.04.06; 29.01.01; 29.01.02;
29.01.04; 29.01.06; 27.05.01

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

35. Asistență în afaceri, management și
servicii administrative, servicii de publicitate,
marketing și promovare, distribuirea de
materiale publicitare, de marketing și materiale
promoționale, furnizare și închiriere de spațiu,
timpi și mijloace de publicitate, servicii de
asistență și consultanță pentru publicitate,
marketing și promovare, servicii de fidelizare,
motivare și recompensare, servicii de târguri
comerciale și de expoziții comerciale, servicii de
relații cu publicul, vânzare prin licitație publică,
administrarea resurselor umane și servicii de
recrutare, servicii de consultanță în afaceri,
servicii de asistență administrativă și prelucrare
de date, servicii de agenții de import-export,
furnizare de informații prin internet privind
vânzarea de automobile, servicii de informare
și consultanță cu privire la comerțul exterior,
intermediere de afaceri comerciale pentru terți,
intermediere de contracte de cumpărare și
vânzare de produse și servicii, pentru alte
persoane, mediere și încheiere de tranzacții

(591) Culori revendicate: albastru (RAL 5001),
verde (RAL 5018, RAL 6001), maro
(RAL 8001), galben (RAL 1026), roșu
(RAL 3000), portocaliu (RAL 2009),
mov (RAL 4008)

(591) Culori revendicate: albastru, galben,
roșu, alb
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comerciale pentru terți, negociere de tranzacții
comerciale pentru terți, servicii de telemarketing,
servicii de intermediere în achiziții, servicii de
import și export, servicii de achiziții, regruparea,
pentru alte persoane, de diverse servicii de
asigurări, pentru a permite clienților să compare
și să cumpere comod aceste servicii.
36. Furnizarea de cartele preplătite și jetoane
de valoare, servicii de asigurare, servicii de
depunere în casete valorice, servicii de evaluare,
servicii financiare, monetare și bancare, servicii
imobiliare, strângere de fonduri și sponsorizare
financiară, asigurări, colectarea de fonduri și
sponsorizare, servicii de garanție, subscriere
de asigurări, estimări și evaluări pentru scopuri
de asigurare, colectarea chiriilor, închiriere de
bunuri imobiliare și de proprietăți, închiriere de
bancomate și de mașini de numărat bancnote,
servicii de finanțare, servicii de împrumut, de
credit și leasing financiar, servicii de informare,
consiliere și consultanță financiară, servicii de
investiții, servicii de recuperare a datoriilor și de
factoring, servicii de tranzacționare de mărfuri
și titluri de valoare, servicii de tranzacții și
transferuri financiare, servicii de plată.

───────

(210) M 2022 01221
(151) 17/02/2022
(732) BRILLO INVESTE S.R.L, ŞOS.

FABRICA DE GLUCOZĂ NR. 9B,
CAMERA 5, ÎN SUPRAFATA DE
13, 47 MP, BL. B, SC. A, ET. 1, AP.
102, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena:
01.01.04; 26.01.05; 26.11.25; 29.01.01;
29.01.06; 29.01.08

clase:
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii.

───────

(210) M 2022 01222
(151) 17/02/2022
(732) INSPIRE CONSULTING

& MANAGEMENT, STR.
MITROPOLIT FILARET NR. 16,
BUCUREȘTI, 040503, ROMANIA

(540)

inspire
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Consultanță în management, consultanță în
afaceri, administrare de afaceri, administrarea
și managementul întreprinderilor comerciale,
asistență administrativă în procesul de
prezentare a unui răspuns la cererile de
oferte, asistență comercială în managementul
afacerilor, asistență în administrarea afacerilor
în domeniul francizelor, asistență în
afaceri, asistență în domeniul administrării
activităților economice, asistență în domeniul
administrării afacerilor în regim de franciză,
asistență în domeniul administrării și
planificării afacerilor, asistență în domeniul
managementului corporatist, asistență în
management pentru întreprinderi comerciale,
asistență în management pentru firme
comerciale, asistență în management pentru
întreprinderi comerciale sau industriale,
asistență în managementul și exploatarea
afacerilor comerciale, asistență în materie
de management, consultanță în domeniul
managementului industrial inclusiv analize
cost-beneficiu, dezvoltarea de sisteme de
management al spitalelor, servicii oferite
de experți în domeniul eficienței activității
comerciale, furnizare de asistență în afaceri,
informații despre metode de vânzare, gestiunea
programelor de rambursare pentru alte
persoane, gestionare administrativă a spitalelor,
gestionare administrativă a clinicilor medicale,
furnizor de servicii externalizate în domeniul
managementului relațiilor cu clienții, furnizare

(591) Culori revendicate: roșu, negru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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de asistență în managementul afacerilor,
furnizare de asistență pentru înființarea unei
afaceri în sistem de franciză, management
în procesele de afaceri, managementul
activităților comerciale, managementul afacerilor
de programe de rambursare pentru alte
persoane, managementul proiectelor de afaceri,
managementul relației cu clienții, managementul
și consultanța în procesele de afaceri, planificare
strategică de afaceri, planificare strategică
în afaceri, realizarea de studii de proiect
referitoare la aspecte legate de afaceri,
reorganizare a proceselor de afaceri, servicii
de administrare a afacerilor privind dezvoltarea
întreprinderilor, servicii de consultanță în afaceri,
servicii de consultanță și de management al
afacerilor, servicii de coordonare de proiecte
de afaceri pentru proiecte de construcții,
servicii de evaluare a riscurilor afacerilor,
servicii de expertize în domeniul eficienței
comerciale, servicii de expertize în domeniul
eficienței economice, servicii de expertiză
în materie de eficiența afacerilor, servicii
de strategie în afaceri, servicii privind
fuziuni de firme, servicii privind planificarea
afacerilor, consultanță privind eficiența
afacerilor, consultanță privind promovarea
vânzărilor, consultanță în planificarea afacerilor,
consultanță privind managementul afacerilor,
consultanță pentru conducerea afacerilor,
consultanță în managementul afacerilor,
consultanță pentru management corporativ,
consultanță privind publicitatea comercială,
consultanță privind organizarea afacerii,
consultanță în organizarea firmelor, consultanță
în organizarea afacerilor, consultanță în
organizarea întreprinderilor, consultanță privind
plasarea personalului, consultanță profesională
în afaceri, consultanță profesională în afaceri,
consultanță referitoare la managementul
comercial, consultanță în publicitate și
marketing, consultanță privind fuziunile de
firme, consultanță privind planificarea în
afaceri, servicii de consultanță în recrutare,
consultanță în materie de management,
consultanță referitoare la managementul
afacerilor, consultanță în materie de personal,
consultanță privind selectarea de personal,
consultanță privind publicitatea în presă, servicii
de publicitate privind industria turismului,
publicitate în domeniul turismului și călătoriilor.
39. Organizarea de călătorii, servicii de turism,
servicii de ghizi de turism, rezervarea călătoriilor
prin intermediul agențiilor de turism, servicii
specifice agențiilor de turism pentru organizarea
călătoriilor, servicii de agenție de turism pentru
organizarea călătoriilor, servicii de agenție de

turism pentru organizarea de vacanțe, servicii
de agenții de turism pentru călătorii de afaceri,
servicii specifice agențiilor de turism și servicii
de rezervări, servicii specifice agențiilor de
turism, respectiv realizarea rezervărilor pentru
transport, servicii de agenție de turism, și anume
organizarea transportului pentru călători.
41. Educație, instruire, furnizarea educației,
acreditare (certificare) de performanțe
educaționale, educație vocațională pentru tineri,
consiliere în carieră (educație), educație
în domeniul sănătății, servicii de educație
tehnologică, informații în materie de educație,
consultanță profesională referitoare la educație,
simpozioane pe teme de educație, organizare
de conferințe referitoare la educație, organizarea
de conferințe referitoare la educație, organizare
de simpozioane referitoare la educație, servicii
oferite de tabere de vară (divertisment și
educație), educație în domeniul procesării de
date, educație cu privire la sănătatea fizică,
servicii de educație și pregătire profesională,
servicii de educație, instruire și divertisment,
furnizare de pregătire, educație și îndrumare,
servicii de educație și formare profesională,
servicii de consultanță în domeniul educației,
organizare de seminarii pe teme de educație,
servicii de educație referitoare la arta culinară,
organizare de întâlniri pe teme de educație,
servicii de consultanță în materie de educație,
servicii de consiliere în materie de educație,
furnizare de informații în materie de educație,
educație în domeniul conștientizării necesității
de mișcare, servicii de consultanță în domeniul
educației antreprenoriale, servicii de informații
prin telefon referitoare la educație, organizare
de cursuri prin metode de educație deschisă,
servicii de educație furnizate prin intermediul
stațiunilor turistice, servicii educaționale de
furnizare a cursurilor de educație, educație
și instruire în domeniul procesării datelor
electronice, educație și instruire privind
conservarea naturii și mediul, organizare de
examinări și teste în domeniul educației,
organizare și coordonare de întâlniri în domeniul
educației, servicii de consultanță cu privire
la educație și instruire, servicii de educație
și instruire referitoare la asistența medicală,
furnizare de cursuri de educație continuă
în domeniul asistenței medicale, servicii de
certificare în educație, și anume furnizare de
cursuri și examinare, asigurare de testări și
evaluări în domeniul educației, furnizate prin
intermediul calculatorului, servicii de educație
pentru comunicarea de metode de predare
referitoare la procesarea datelor, servicii de
acreditare în educație, și anume furnizare de
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cursuri și examinare pedagogică, consiliere și
coaching cu privire la carieră (consiliere și
asistență cu privire la educație), coordonare de
cursuri de instruire, de educație și de pregătire
pentru tineri și adulți, furnizare de informații și
întocmire de rapoarte privind progresul, cu privire
la educație și instruire, informații în domeniul
educației, furnizate on-line dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, organizarea
de cursuri de pregătire în industria turismului,
furnizare de cursuri de pregătire referitoare la
turismul cu rulotă, organizare și coordonare
de cursuri educative în domeniul industriei
turismului.

───────

(210) M 2022 01223
(151) 17/02/2022
(732) HOLCIM AG, GRAFENAUWEG 10,

ZUG, 6300, ELVEȚIA
(740) SC CABINET M. OPROIU SRL, STR.

POPA SAVU NR. 42, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Holcim GreenMax
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
1. Produse chimice pentru utilizare în industrie
și știință, produse chimice pentru utilizare în
agricultură, horticultură și silvicultură, săruri de
calciu.

───────

(210) M 2022 01224
(151) 17/02/2022
(732) CHROMOSOME DYNAMICS SA,

BD. IULIU MANIU NR. 6L, CAMPUS
6.1, ET. 2, BIROU 221, SECTOR 6,
BUCUREȘTI, 061103, ROMANIA

(540)

WATCH DOG

(531) Clasificare Viena:
03.01.08; 26.01.01; 26.01.24; 29.01.03;
27.05.01; 27.05.17

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

9. Aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de salvare
și didactice, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare fără
conținut, calculatoare și dispozitive periferice de
calculator.
44. Servicii de agricultură, acvacultură,
horticultură și silvicultură.

───────

(591) Culori revendicate: verde (HEX
#32CD32, HEX #00FF00)
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(210) M 2022 01225
(151) 17/02/2022
(732) IONUȚ-ADRIAN DRĂGAN, CAR.

DOROBANȚI NR. 2, BL. I13, ET.
2, AP.11, JUD. BUZĂU, BUZĂU,
BUZĂU, ROMANIA
SORIN-CONSTANTIN JINGA, ALE.
JUPITER NR. 7, BL. 12, SC. B,
ET.9, AP. 81, JUD. BUZĂU, BUZĂU,
BUZĂU, ROMANIA

(740) DEVIMARK - AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA , STR.
ION CREANGĂ NR. 106, BL.C1, ET.4,
AP.3, CAM 2, JUD. IAȘI, IAŞI, IAȘI,
ROMANIA

(540)

SIRO Specialiști în izolații
(531) Clasificare Viena:

27.05.01; 27.05.17; 26.11.03; 26.11.13;
26.01.01; 29.01.04; 29.01.06

clase:
17. Materiale şi articole izolante şi opritoare,
poliester, peliculă de poliuteran, alta decât cea
pentru ambalare, răşini naturale semiprelucrate,
răşini acrilice (produse semifinite), răşini de
poliester nesaturat expandat (semiprelucrate),
răşini de poliester sintetic nesaturate
(semifabricate), izolaţii ignifuge, izolaţii pentru
construcţii, izolaţii acustice pentru clădiri, izolaţii
termice din elastomer flexibile, izolaţii cu funcţii
de etanşare pentru protecţie fonică, izolaţii cu
funcţii de etanşare pentru protecţie termică,
izolaţii din cauciuc pentru îmbinări.
35. Publicitate, furnizarea de informaţii de
afaceri prin intermediul unui site web, furnizarea
unei pieţe comerciale online pentru cumpărătorii

şi vânzătorii de bunuri şi servicii, organizarea
de expoziţii în scopuri comerciale sau
publicitare, organizarea de târguri comerciale,
publicitate exterioară, asistenţă administrativă
pentru a răspunde la cererile de ofertă/
asistenţă, administrativă pentru a răspunde
la cererile de propuneri (RFP), închirierea
spaţiului publicitar, publicitate prin poştă,
postarea de afişe publicitare, închirierea
panourilor de afişaj (panouri publicitare),
consultanţă profesională în afaceri, servicii
privind managementul proiectelor de afaceri
pentru proiectele de construcţii, asistenţă privind
managementul comercial sau industrial, oferirea
de informaţii comerciale şi consiliere pentru
consumatori în alegerea bunurilor şi serviciilor,
servicii de intermediere comercială, demonstraţii
cu produse, publicitate directă prin poştă,
răspândirea materialelor publicitare, distribuirea
de eşantioane, servicii de agenţie de import-
export, facturare, marketing, publicitate online
pe o reţea de calculatoare, managementul
administrativ externalizat pentru companii,
publicitate cu plata per click, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopuri
de comercializare cu amănuntul, servicii de
comparare a preţurilor, servicii de achiziţie
pentru terţi (achiziţionarea de bunuri şi servicii
pentru alte afaceri), publicarea de texte
publicitare, închirierea de material publicitar,
publicitate radio, promovarea vânzarilor pentru
terţi, inchirierea de standuri de vânzare,
optimizare pe motoarele de căutare pentru
promovarea vânzărilor, aranjarea vitrinelor
pentru magazine, publicitate prin televiziune,
actualizarea materialelor de publicitate, scrierea
de texte publicitare.
37. Construcţii şi demolări de clădiri, reparaţii
şi întreţinere de clădiri, amenajarea spaţiilor
pentru magazine, izolarea acoperişului, izolarea
instalaţiilor de conducte, izolarea conductelor,
izolarea clădirilor existente, izolarea pereţilor
exteriori, înlocuirea ferestrelor. servicii de izolare
împotriva umidități, izolarea termică a clădirilor,
montarea izolației termice la clădiri, instalare de
materiale izolatoare, instalare
de sisteme de izolare pentru clădiri, izolarea
pereților interiori și exteriori, a tavanelor și a
acoperișurilor, repararea și izolarea îmbinărilor
ferestrelor, lucrări de izolare a clădirilor
(construcții).
40. Servicii de fabricare personalizată şi montaj,
servicii privind amestecarea de vopsele.

───────

(591) Culori revendicate: albastru, gri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2022 01226
(151) 17/02/2022
(732) MARIA MĂDĂLINA POPESCU,

STR. BURNITEI NR.60H, SCARA
A, AP.26, SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

SFERIQUE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

10. Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi
şi dinţi artificiali, articole ortopedice, materiale
de sutură, dispozitive terapeutice şi de asistenţă
adaptate pentru persoanele cu handicap,
aparate de masaj, aparate, dispozitive şi articole
pentru sugari, aparate, dispozitive şi articole
pentru activitate sexuală.
11. Aparate şi instalaţii de iluminat, de încălzire,
de răcire, de producere a aburului, de gătit, de

uscare, de ventilare, de distribuire a apei şi de uz
sanitar.
20. Mobilier, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nemetalice, pentru depozitare sau
transport, os neprelucrat sau semiprelucrat,
corn, os de balenă sau sidef, scoici, spumă de
mare, chihlimbar.

24. Textile şi înlocuitori pentru textile, lenjerie de
uz casnic, perdele din material textil sau plastic.

28. Jocuri, jucării şi obiecte de divertisment,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică şi de sport, decoraţiuni pentru pomul
de Crăciun.

───────

(210) M 2022 01229
(151) 17/02/2022
(732) IVANOV CARMEN - DANIELA,

STR. ALUNISULUI NR. 180,BL.1,
SC.1, ET.6, AP.25, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

STRĂFURNICA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Cărți, ilustrații, postere, materiale tipărite,
publicații tipărite, reviste, benzi.
41. Publicarea cărților, traducere, publicarea
de texte, altele decât textele de publicitate,
furnizarea online de publicațiielectronice,
nedescărcabile, publicarea online a cărților și
jurnalelor electronice.

───────

9. Aparate şi instrumente ştiinţifice, de
cercetare, navigaţie, topografie, fotografie,
cinematografie, audiovizuale, optică, cântărire,
măsurare,  semnalizare,  detectare,  testare, 
inspectare, salvare  şi  învăţare,  aparate  şi 
instrumente   pentru     conducerea,    distribuţia,
ransformarea,acumularea, reglementarea sau 
controlul distribuţiei  sau  utilizării  energiei 
electrice, aparate  şi  instrumente  pentru 
înregistrarea, transmiterea,reproducerea  sau 
procesarea sunetului,  imaginii  sau  datelor, 
suporturi  de  date stocate  sau  descărcabile, 
software  pentru computere,  suporturi  de 
stocare  digitale  sau analog,  mecanisme 
pentru  aparate  care funcţionează  cu  fise,  case 
de  marcat,  dispozitive de  calculat,  computere 
și  dispozitive  periferice pentru  computere, 
costume  pentru  scufundări, măşti  pentru 
scufundări,  dopuri  de  urechi  pentru scufundări, 
cleşti  de  nas  pentru  scufundări sau  înot, 
mănuşi  pentru  scufundări,  aparate de  respirat 
pentru  înot  subacvatic,  dispozitive pentru 
stingerea incendiilor.

21. Ustensile şi recipiente de uz casnic sau de
bucătărie, vase de gătit şi articole pentru masă,
cu  excepţia  furculiţelor,  cuţitelor  şi  lingurilor,
piepteni şi bureţi, perii, cu excepţia pensulelor,
materiale pentru perii, articole de curăţare, sticlă
neprelucrată sau semiprelucrată, cu excepţia
sticlei pentru construcţii, sticlărie, porţelan şi lut.

26. Dantelă, şnur şi broderie,produse de
mercerie, panglici şi funde, nasturi, copci de
tip moş şi babă, ace şi ace cu gămălie, flori
artificiale, decoraţiuni pentru păr, păr fals.
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(210) M 2022 01230
(151) 17/02/2022
(732) IVANOV CARMEN - DANIELA,

STR. ALUNISULUI NR. 180,BL.1,
SC.1, ET.6, AP.25, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

PAGINARIUM
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Atlase, albume, almanahuri, cărți broșate,
semne de cărți, cărți, calendare, cataloage,
benzi desenate, reviste, manuale/ghiduri, ziare,
ilustrații, postere, materiale tipărite, publicații
tipărite, fotografii tipărite, articole de papetărie și
birou.
41. Publicarea cărților, traducere, organizarea și
susținerea de seminarii, furnizarea de recenzii
pentru scopuri de divertisment sau culturale,
publicarea de texte, altele decât textele de
publicitate, organizarea de competiții (educație
sau divertisment), furnizarea online de publicații
electronice, nedescărcabile, publicarea online
a cărților și jurnalelor electronice, furnizarea
de facilități pentru muzee(prezentări, expoziții),
servicii de bibliotecă mobile, servicii de punere
în pagină, altele decât pentru scop publicitare,
servicii de interpretariat lingvistic, servicii de
divertisment.

───────

(210) M 2022 01231
(151) 17/02/2022
(732) IVANOV CARMEN - DANIELA,

STR. ALUNISULUI NR. 180,BL.1,
SC.1, ET.6, AP.25, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

AVOCADO NEWS
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Furnizarea de informații în domeniul
educației, instruire, producția de programe radio
și de televiziune, furnizarea de recenzii pentru
scopuri de divertisment sau culturale, servicii
de divertisment, divertisment de televiziune,

furnizarea de programe de televiziune
nedescărcabile, prin intermediulserviciiilor video
la cerere, servicii de amuzament, servicii de
reporteri de știri, divertisment radio, activități
culturale, filmare.

───────

(210) M 2022 01232
(151) 17/02/2022
(732) CRISTINA TEODORA TEPURU,

STR. LIVIU REBREANU 6, BL
B1 SC 8 AP 331, SECTOR 3,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

BARSTE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
7. Maşini, maşini-unelte, unelte acţionate
electric, motoare, cu excepţia celor pentru
vehiculele terestre, cuplaje şi componente de
transmisie, cu excepţia celor pentru vehiculele
terestre, unelte agricole, altele decât uneltele
acţionate manual, incubatoare pentru ouă,
distribuitoare automate.
8. Unelte şi ustensile de mână, acţionate
manual, tacâmuri, arme de mână, cu excepţia
armelor de foc, aparate de ras.
9. Aparate şi instrumente utilizate în ştiinţă,
nautică, topografie, fotografie, cinematografie,
optică, cântărire, măsurare, semnalizare,
verificare (monitorizare), salvare şi învăţare,
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea, reglarea
sau controlul energiei electrice, aparate pentru
înregistrarea, transmiterea şi reproducerea
sunetului sau imaginii, suporturi magnetice de
stocare a datelor, discuri de vinil, compactdiscuri,
dvd-uri şi alte suporturi de înregistrare
digitale, mecanisme pentru aparate care
funcţionează cu fise, case de marcat, maşini de
calculat, echipamente de prelucrare a datelor
şi calculatoare, software pentru computere,
dispozitive pentru stingerea incendiilor.
10. Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi
şi dinţi artificiali, articole ortopedice, materiale
de sutură, dispozitive terapeutice şi de asistenţă
adaptate pentru persoanele cu handicap,
aparate de masaj, aparate, dispozitive şi articole



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 06/2022

598

pentru sugari, aparate, dispozitive şi articole
pentru activitate sexuală.
11. Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a aburului, de gătit, de refrigerare, de
uscare, de ventilare, de distribuire a apei şi de uz
sanitar.
14. Metale preţioase şi aliaje ale acestora,
bijuterii, pietre preţioase şi semipreţioase,
ceasornice şi instrumente pentru măsurarea
timpului.
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.
17. Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică,
neprelucrate şi semiprelucrate, şi înlocuitori
pentru toate aceste materiale, materiale plastice
şi răşini în formă extrudată pentru utilizare
în fabricare, materiale de etanşare, umplere
şi izolare, ţevi, tuburi şi furtunuri flexibile,
nemetalice.
20. Mobilier, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nemetalice, pentru depozitare sau
transport, os neprelucrat sau semiprelucrat,
corn, os de balenă sau sidef, scoici, spumă de
mare, chihlimbar.
21. Ustensile şi recipiente de uz casnic sau de
bucătărie, vase de gătit şi articole pentru masă,
cu excepţia furculiţelor, cuţitelor şi lingurilor,
piepteni şi bureţi, perii, cu excepţia pensulelor,
materiale pentru perii, articole de curăţare, sticlă
neprelucrată sau semiprelucrată, cu excepţia
sticlei pentru construcţii, sticlărie, porţelan şi lut.
28. Jocuri, jucării şi obiecte de divertisment,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică şi de sport, decoraţiuni pentru pomul
de crăciun.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2022 01233
(151) 17/02/2022
(732) EUROPE STOCK DISTRIBUTION

SRL, STR. PUTNA, NR. 19, JUD.
ILFOV, OTOPENI, 075100, ILFOV,
ROMANIA

(540)

Ravingo
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, mecanisme pentru aparate cu
preplată, calculatoare și dispozitive periferice de
calculator, costume de scafandru, măști pentru
scafandri, tampoane de urechi pentru scafandri,
cleme nazale pentru scafandri și înotători,
mănuși de scafandru, aparate de respirat sub
apă pentru înot subacvatic, extinctoare.

───────
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(210) M 2022 01234
(151) 17/02/2022
(732) ADRIAN-CORNEL COSTEA, STR.

VALERIU BRANIŞTE NR. 5, JUD.
BISTRIȚA-NĂSĂUD, BISTRIȚA,
BISTRIȚA NĂSĂUD, ROMANIA
CLAUDIA-IONELA COSTEA, STR.
VALERIU BRANIŞTE NR. 5, JUD.
BISTRIȚA-NĂSĂUD, BISTRIȚA,
BISTRIȚA NĂSĂUD, ROMANIA

(740) RODALL SRL AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA , STR.
POLONĂ NR. 115, BL. 15, SC. A, AP.
19, SECTOR 1, BUCUREȘTI, 010497,
ROMANIA

(540)

neomedica

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 02.09.10

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

44. Servicii medicale, servicii de igienă şi
frumuseţe pentru oameni, servicii ale clinicilor
medicale, servicii de asistenţă medicală, îngrijire
medicală, servicii de asistenţă medicală oferite
de o clinică dentară, servicii stomatologice,
servicii de stomatologie estetică, servicii de
ortodonție, servicii de chirurgie.

───────

(210) M 2022 01235
(151) 17/02/2022
(732) PEPSICO, INC., 700 ANDERSON

HILL ROAD, NY, PURCHASE,
10577, NEW YORK, STATELE
UNITE ALE AMERICII

(740) PETOSEVIC S.R.L., STR. DIONISIE
LUPU NR. 54, ETAJ 2, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, 010458, ROMANIA

(540)

Lay's. Pentru marile
momente mici.

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

29. Gustări şi cipsuri pe bază de cartofi, gustări
şi cipsuri pe bază de soia, gustări şi cipsuri
pe bază de legume, gustări şi cipsuri pe bază
de nuci, gustări gata preparate care conțin
în principal cartofi şi cipsuri, nuci, produse
din nuci, seminţe, legume sau combinații ale
produselor menționate anterior, și anume cipsuri
din cartofi (potato chips), cipsuri din cartofi
(potato crisps), cipsuri de legume, cipsuri de
taro, cipsuri (crisps), gustări din carne de porc,
gustări din carne de vită, gustări pe bază de soia,
gustări şi produse tartinabile pe bază de legume,
sosuri pentru gustări, brânzeturi, amestecuri de
gustări care conțin în principal cipsuri de cartofi
şi cipsuri de legume, nuci, produse din nuci,
seminţe, legume sau combinații ale produselor
menționate anterior.
30. Gustări gata preparate care conțin în
principal grăunțe din cereale, porumb, cereale
sau combinații ale produselor menționate
anterior, inclusiv cipsuri din porumb, cipsuri
tortilla, cipsuri de pita, cipsuri de orez, prăjituri
de orez, biscuiți din orez, biscuiți sărați, covrigei,
gustări expandate, floricele de porumb, sosuri
pentru gustări, sosuri salsa, batoane pentru
gustare, gustări şi cipsuri pe bază de orez,
gustări și batoane alimentare pe bază de
cereale, sosuri, gustări pe bază de grăunțe din
cereale, gustări cu pâine, gustări şi cipsuri pe
bază de porumb, gustări şi cipsuri pe bază de
făină, cipsuri din bagels.

───────
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(210) M 2022 01236
(151) 17/02/2022
(732) HOLLYWOOD MULTIPLEX

OPERATIONS S.R.L., CALEA
VITAN NR. 55-59, ET. 2, SECTOR
3, BUCUREȘTI, 7000, ROMANIA

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

(540)

HOLLYWOOD MULTICARD
Hollywood MULTIPLEX

CINEMATOGRAFUL TĂU

(531) Clasificare Viena:
29.01.04; 29.01.06; 29.01.08; 27.05.01;
27.05.11; 27.05.17; 26.01.03; 26.01.13;
26.01.18; 01.01.02; 01.01.10

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

41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, servicii oferite de centre
de divertisment, închiriere de echipamente şi
aparate de divertisment, servicii de parcuri de
divertisment cu atracții, servicii de divertisment
sub formă de spectacole în parcuri de
divertisment, divertisment sub formă de prestaţii
live făcute de un personaj animat, furnizare
de instalaţii recreative, oferirea de informaţii în
materie de divertisment, prin toate canalele de
comunicare, divertisment on-line, radiofonic şi
televizat, producţia de filme (cu excepţia celor
publicitare), servicii de educaţie şi divertisment
pentru copii şi adulţi, activităţi sportive, activităţi
pentru timpul liber şi plăcere desfăşurate
în scop educative, cultural, sportive sau de
divertisment, servicii de agenţii de bilete
(divertisment), servicii de animatori, servicii

oferite de biblioteci şi biblioteci mobile, scrierea
de texte, altele decât cele publicitare, publicare
de cărţi, ziare, reviste, manuale, instrucţiuni,
pliante, afişe, servicii de publicare de texte,
altele decât textele publicitare, publicare on-
line, servicii de casino, servicii de cinema,
servicii de cluburi de noapte (divertisment),
servicii oferite de cluburi (educaţie sau
divertisment), organizarea şi conducerea de
colocvii, conferinţe, congrese, simpozioane,
workshop-uri, seminarii, competiţii sportive,
organizarea şi conducerea de concursuri
educative sau de divertisment, organizarea de
concursuri şi evenimente sportive, închirierea de
decoruri pentru spectacole, servicii de discotecă,
exploatarea publicaţiilor on-line nedescărcabile,
exploatarea sălilor de jocuri, organizarea de
expoziţii şi târguri în scopuri culturale sau
educative, proiecţii de filme cinematografice,
jocuri on-line într-o reţea de calculatoare,
organizarea de loterii, tombole, organizarea de
baluri, de petreceri, de carnavaluri, de concursuri
de frumuseţe, în scopuri de divertisment,
organizarea de concerte, planificarea de
recepţii (servicii de divertisment), furnizarea de
informaţii în materie de recreere, reprezentaţii
teatrale (divertisment), rezervarea de locuri
pentru spectacole, producţie de spectacole,
prezentarea de spectacole live, studiouri de
înregistrare, subtitrare, servicii de traducere,
furnizarea de servicii educaţionale şi de
divertisment pentru copii, prin intermediul
grupurilor de joacă, servicii oferite de locuri
de joacă pentru copii, servicii de educaţie şi
divertisment oferite în grădiniţe şi centre after
school, închirierea de filme cinematografice,
distribuire de filme cinematografice, prezentarea
spectacolelor de circ, servicii oferite de un disc-
jockey, organizarea de spectacole de modă în
scopul de divertisment, servicii de layout, nu
în scopuri publicitare, producţia de emisiuni
radio şi tv, servicii de karaoke, exploatarea
echipamentelor de karaoke (divertisment),
închirierea de jucării, organizarea de competiţii
online, servicii de informare via hot-lines
sau call-centers în domeniul educaţiei şi al
divertismentului, jocuri de noroc, pariuri, pariuri
sportive, închiriere de aparate pentru cazino
şi aparate de jocuri, exploatarea de agenţii
de pariuri, închiriere de aparate si accesorii
cinematografice, servicii de divertisment şi
educaţie oferite în tabere şcolare, servicii de
fotografiere, organizarea de spectacole cu laser,
training (instruire), organizarea de festivaluri
în scopuri culturale, educaţionale sau de
divertisment, academii (educaţie), servicii de
parcuri de amuzament, furnizarea serviciilor de

(591) Culori revendicate: albastru, argintiu,
alb, negru
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amuzament de tip arcade, închirierea lucrărilor
de artă, rezervarea locurilor pentru spectacole,
furnizarea de facilităţi pentru cazinouri (jocuri
de noroc), spectacole cinematografice /
spectacole de cinema, închirierea de aparate
cinematografice, servicii de club (divertisment
sau educaţie), organizarea şi susţinerea de
concerte, organizarea şi susţinerea conferinţelor,
organizarea şi susţinerea congreselor, servicii de
amuzament, servicii de divertisment, informaţii
despre divertisment, închirierea echipamentului
pentru jocuri, servicii ale cluburilor de
sănătate (antrenamente de sănătate şi fitness),
servicii de karaoke, închirierea de filme,
servicii de studiouri de film, furnizarea
online de publicaţii electronice, nedescărcabile,
organizarea de competiţii (educaţie sau
divertisment), organizarea de expoziţii în
scopuri culturale sau educaţionale, organizarea
de baluri, organizarea de evenimente de
divertisment de tip cosplay (joc costumat),
fotografie, publicarea cărţilor, informaţii despre
posibilităţile de recreere, furnizarea facilităţilor de
recreere, închirierea de decoruri.

───────

(210) M 2022 01239
(151) 17/02/2022
(732) DENT-ALL IQ S.R.L., CALEA

CĂLĂRAŞILOR NR. 300, BL. S20,
SC. 2, AP. 34, PARTER, SECTOR
3, BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
API, STR. 11 IUNIE NR. 51, SC. A,
ET. 1, AP. 5, COMPLEX VIVANDO,
SECTOR 4, BUCUREȘTI, 040171,
ROMANIA

(540)

clinica dr. Micu

(531) Clasificare Viena:
29.01.04; 27.05.01; 02.09.10; 26.01.03;
26.02.07

clase:
44. Servicii medicale de igienă orală, servicii
de asistență medicală pentru oameni, servicii
oferite de clinici dentare, servicii de stomatologie,
stomatologie estetică, consultații stomatologice,
asistență stomatologică.

───────

(591) Culori revendicate: albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2022 01240
(151) 17/02/2022
(732) SECOM HEALTHCARE S.R.L.,

STR. GARA HERĂSTRĂU NR. 2,
CLĂDIREA 1, ETAJ 8, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) INTELECTUAL TRADEMARKS
S.R.L., STR. NICOLAE LABIȘ NR.15A,
BL.2, AP.13, CĂSUȚA POȘTALĂ 640,
JUD. BRAȘOV, BRAȘOV, 500171,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

SECOM

(531) Clasificare Viena:
29.01.15; 27.05.01; 27.05.17; 03.07.24

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

3. Preparate pentru curățare și odorizante,
odorizante de casă, bețișoare de tămâie,
bețișoare parfumate, difuzoare cu fitil pentru
parfumarea camerei, extracte de flori,
lemn parfumat, săculețe pentru parfumarea
lenjeriei, parfumuri de camera sub formă
de spray, perne umplute cu substanțe
parfumate, pietre parfumate din ceramică,
preparate pentru parfumarea camerei, preparate
pentru împrospătarea covoarelor și mochetelor,
săculețe parfumate, rezerve pentru dozatoare
electrice de parfum de cameră, spray parfumat
pentru casă, spray-uri parfumate pentru lenjerie,
sprayuri odorizante pentru cameră, preparate
pentru spălare, aditivi pentru spălarea rufelor,
agenți de clătire pentru rufe, agenți de clătire
pentru utilizare la spălarea hainelor, agenți
de avivare pentru materiale textile, agenți de
conservare la spălare, balsamuri pentru rufe,
bile de spălat rufe care conțin detergent de

rufe, detergenți comerciali de rufe, detergenți
de rufe pentru curățare de uz menajer,
detergenți ecologici de rufe, emolienți pentru
țesături, înălbitor pentru rufe, săpunuri de rufe,
săpunuri pentru redarea strălucirii textilelor,
săruri pentru înălbire, uleiuri esențiale utilizate
ca parfum în spălătorii, șervețele antistatice
pentru uscător, săpun lichid pentru rufe, săpun
detergent, sprayuri antistatice pentru rufe,
produse pentru spălat rufele care atrag culorile,
produse pentru a da luciu rufelor, preparate
de condiționare pentru țesături, produse pentru
toaletă, articole de parfumerie și odorizante,
preparate pentru curățarea și îngrijirea corpului,
preparate pentru igiena orală, adeziv pe
bază de alcool (dizolvantul sau "spirtul") și
rășină (adezivul sau "guma", cleiul) de uz
cosmetic, adeziv pentru extensii de păr, ambră
(parfumerie), apă de colonie, apă de lavandă,
apă de parfum, apă de toaletă, apă parfumată,
articole de parfumerie pe bază de cedru,
creme aromoterapeutice, creme parfumate,
deodorante de corp (parfumerie), extracte de flori
(parfumerie), extracte de parfum, creme pe bază
de uleiuri esențiale pentru aromaterapie, loțiuni
bay rum (cel mai des utilizate ca aftershave
sau apă de colonie, dar și ca deodorante, de-
asemenea utilizate ca ingrediente în fabricarea
săpunului de bărbierit), șervețele parfumate,
substanțe parfumate din geraniol, substanțe
aromatizante pentru parfumuri, sprayuri pentru
corp (nemedicinale), ulei de lavandă de
uz cosmetic, produse de parfumerie, uleiuri
esențiale, produse de parfumerie cu vanilie,
produse de parfumerie sintetice, pulverizatoare
pentru corp, sfere parfumate (substanțe
aromatice), sprayuri parfumate pentru corp,
parfumuri naturale, parfumuri lichide, parfumuri
pentru corp, preparate parfumate, parfumuri
solide, produse de parfumerie, parfumuri de
uz industrial, parfumuri de uz personal, mosc
(parfumerie), mosc (natural), mentă pentru
parfumerie, loțiuni și creme de corp parfumate,
loțiuni pentru aromoterapie, uleiuri naturale
pentru parfumuri, ulei de trandafiri de uz
cosmetic, deodorante și antiperspirante, farduri,
preparate pentru baie, preparate pentru îngrijirea
pielii, a ochilor și a unghiilor, preparate și
tratamente pentru păr, produse pentru epilare
și bărbierit, săpunuri și geluri, apă micelară,
basma (vopsea cosmetică), baze de machiaj
pentru buze (se folosesc înainte de aplicarea
rujului sau gloss-ului pentru a preveni mânjirea
sau ștergerea timpurie a acestora), bumbac
sub formă de tampoane de uz cosmetic, bureți
impregnați cu produse de toaletă, colagen
hidrolizat de uz cosmetic, coloranți cosmetici,

(591) Culori revendicate: albastru, turcoaz,
galben, negru, roz, portocaliu
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cosmetice de îngrijire a frumuseții, cosmetice
funcționale, creme bb de înfrumusețare, creme
cosmetice pentru fata si corp, creme de protecție
solară pentru bebeluși, creme fluide (cosmetice),
creme pentru recuperare de uz cosmetic, creme
pentru spălare, creme și loțiuni cosmetice,
demachiant pentru catifelarea pielii (produs
cosmetic), dischete de bumbac pentru scopuri
cosmetice, preparate nemedicamentoase de
îngrijire a corpului, preparate fitocosmetice,
preparate de duș pentru igiena personală sau
folosite ca deodorant (produse de toaletă),
preparate cosmetice pentru inhibarea creșterii
părului, preparate cosmetice pentru fermitatea
sânilor, preparate cosmetice pentru baie și
pentru duș, preparate cosmetice de exfoliere
pentru față, preparate colorante de uz cosmetic,
piatră ponce artificială, particule pentru gomaj,
măști pentru față și corp, măști cosmetice de
curățare pentru față, măști de unică folosință
încălzite cu vapori, nu de uz medical, lapte de
înfrumusețare, loțiuni de înfrumusețare, geluri
pentru corp și față (cosmetice), gel exfoliant,
gel de levănțică, geluri de corp, gel de
baie și de duș, extracte din plante de uz
cosmetic, emulsii fără săpun pentru spălarea
corpului, produse pentru curățenie și igienă
personală, produse pentru spălarea mâinilor,
produse pentru curățarea mâinilor, prosoape
din hârtie pentru mâini, impregnate cu agenți
de curățare, produse de vaporizare pentru
corp, produse nemedicamentoase destinate
utilizării la spălarea cavităților corporale, produse
nemedicamentoase pentru înmuiat picioarele,
produse cosmetice sub formă de creme, produse
de spălare a părului și corpului, procolagen de
uz cosmetic, preparate pentru îngrijirea pielii,
produse cosmetice pentru machiaj (aplicate
pe piele), produse cosmetice pentru piele,
preparate pentru baie și duș, preparate pentru
duș, preparate pentru spălat, de uz personal,
preparate pentru înfrumusețare nemedicinale,
preparate pe bază de colagen de uz cosmetic,
șervețele pentru față, șervețele umede pentru uz
igienic și cosmetic, șervețele impregnate pentru
curățare (nemedicinale și pentru uz personal),
șervețele pentru curățare utilizate pentru
igiena intimă feminină, șervețele impregnate
cu preparate pentru demachiere, șervețele
cosmetice umezite în prealabil, șervețele de
unică folosință, impregnate cu substanțe de
curățare, pentru față, uleiuri pentru masaj
corporal, unt de față, unt pentru față și corp,
uleiuri de față, uleiuri de masaj pentru față,
uleiuri pentru corp și pentru față, uleiuri de
duș nemedicamentoase, spume de curățare
a pielii, spume de curățare pentru corp,

spume pentru duș, spumă de baie și de duș,
uleiuri de baie și duș (nemedicinale), spray
pentru fixarea machiajului, ser antiîmbătrânire
de uz cosmetic, serumuri de înfrumusețare,
seruri de uz cosmetic, concentrat de baie
(nemedicinal), creme de baie (nemedicinale),
preparate cosmetice pentru baie, ierburi pentru
baie, lapte de baie, lichide spumante pentru
baie, geluri de baie, geluri spumante pentru
baie, loțiuni de baie (nemedicinale), preparate
cosmetice pentru baie (nu de uz medical),
produse de baie, nemedicamentoase, produse
pentru baie de uz cosmetic, pudră pentru
baie (nemedicinală), spumant de baie, spumă
de baie, săpun de baie, săruri de baie
(nemedicinale), săruri de baie parfumate, săruri
pentru baie nemedicinale, săruri pentru baie,
altele decât cele pentru uz medical, ulei de
baie, spumante de baie (nemedicinale), uleiuri
aromatice pentru baie, uleiuri de baie care nu
sunt medicinale, uleiuri de baie de uz cosmetic,
spumant de baie pentru bebeluși, balsam
de păr, balsamuri de păr, balsamuri pentru
hidratarea părului, balsamuri sub formă de spray
pentru pielea capului, creme de păr, creme
pentru îngrijirea părului, măști pentru îngrijirea
părului, vopsele pentru păr, măști pentru păr,
loțiuni tonice pentru păr, loțiuni pentru îngrijirea
părului, loțiuni cosmetice de păr, produse de
nuanțarea părului, produse cosmetice pentru
păr, preparate pentru înfrumusețarea părului,
preparate pentru nuanțarea părului, preparate
cosmetice pentru îngrijirea părului, preparate de
înfrumusețare pentru păr, preparate cosmetice
pentru păr și pielea capului, șampoane
emoliente, șampoane nemedicinale, șampoane
pentru părul uman, șampoane uscate, șampon
pentru bebeluși, șampoane de uz personal,
șampoane de păr nemedicinale, șampoane
antimătreață, nu de uz medical, șampoane anti-
mătreață, rimel pentru păr, șampoane, produse
pentru hidratarea părului, produse lichide pentru
păr, uleiuri pentru pieptănat, șampon solid,
șampon spumă pentru bebeluși, uleiuri de
baie pentru îngrijirea părului, tratamente pentru
păr, tratamente de desecare a părului de uz
cosmetic, tratamente de menținere a părului de
uz cosmetic, spume pentru aranjarea părului,
spumă (produs de toaletă) folosită în scopul
aranjării părului, ser pentru îngrijirea părului,
ser pentru coafat, ape de gură, nu pentru
uz medical, apă de gura, benzi de albire
pentru dinți impregnate cu preparate de albire
a dinților (cosmetice), benzi de albire a dinților,
creme pentru albirea dinților, geluri pentru
albirea dinților, loțiuni pentru curățarea dinților,
paste de dinți, pastă de dinți nemedicinală,
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paste pentru albirea dinților, uleiuri esențiale
și extracte aromatice, apă florală, aromatizanți
(uleiuri esențiale), arome alimentare preparate
din uleiuri esențiale, arome pentru băuturi
(uleiuri esențiale), arome pentru prăjituri (uleiuri
esențiale), ulei de iasomie, ulei de lavandă,
preparate pentru aromoterapie, uleiuri esențiale
pentru uz personal, uleiuri esențiale utilizate
la fabricarea produselor parfumate, uleiuri
esențiale utilizate în procese de fabricare, uleiuri
esențiale pentru aromoterapie, uleiuri esențiale
naturale, uleiuri esențiale pentru uz casnic,
uleiuri esențiale amestecate, uleiuri esențiale
aromatizate, uleiuri distilate pentru îngrijirea
frumuseții, uleiuri aromatice, ulei de cocos de
uz cosmetic, ulei de migdale, ulei de pin, ulei
de ricin de uz cosmetic, ulei de trandafiri,
ulei de arbore de ceai, uleiuri parfumate,
uleiuri pentru parfumuri și esențe, uleiuri pentru
îngrijirea pielii (nemedicinale), uleiuri parfumate
care eliberează arome sub acțiunea căldurii,
uleiuri nemedicinale, uleiuri esențiale vegetale,
uleiuri naturale de uz cosmetic, uleiuri eterice,
cosmetice, măști cosmetice, produse cosmetice,
farduri cosmetice, cosmetice nemedicinale,
spume (cosmetice), cosmetice decorative,
cosmetice colorate, creme cosmetice, săpunuri
cosmetice, cosmetice și preparate cosmetice,
uleiuri minerale (cosmetice), produse cosmetice
hidratante, hidratante (produse cosmetice),
preparate autobronzante (cosmetice), cosmetice
pentru bronzare, produse cosmetice pentru
animale, bază pentru unghii (cosmetice),
farduri cosmetice pentru pleoape, farduri
cosmetice pentru ochi, preparate emoliente
(cosmetice), produse cosmetice organice,
produse cosmetice naturale, ștampile cosmetice
umplute, cosmetice pentru copii, trusă pentru
cosmetice, loțiuni tonice (cosmetice), cosmetice
pentru buze, cosmetice pentru unghii, eye-
liner (cosmetice), anticearcăne corectoare
(cosmetice), preparate hidratante (cosmetice),
loțiuni autobronzante (cosmetice), loțiuni solare
(cosmetice), creme autobronzante (cosmetice),
creme tonifiante (produse cosmetice), preparate
cosmetice pentru bronzat, geluri hidratante
(produse cosmetice), intăritor pentru unghii
(cosmetice), vârfuri pentru unghii (cosmetice),
pudre compacte (produse cosmetice), henna
pentru scopuri cosmetice, creme de
noapte (cosmetice), produse pentru bronzare
(cosmetice), produse cosmetice pentru gene,
rezerve pentru pudriere (cosmetice), pudre
cosmetice pentru față, produse cosmetice pentru
sprâncene, concentrate hidratante (produse
cosmetice), preparate cosmetice pentru slăbire,
măști de piele (cosmetice), creme de protecție

solară (cosmetice), preparate pentru protecția
solară (cosmetice), produse de protecție solară
(cosmetice), produse cosmetice exfoliante
pentru corp, produse pentru curățarea feței
(cosmetice), măști cosmetice cu nămol, uleiuri
cosmetice pentru epidermă, loțiuni pentru
bronzat (cosmetice), geluri cosmetice pentru
ochi, creme cosmetice de mâini, primer pentru
unghii (cosmetice), loțiuni cosmetice pentru față,
preparate cosmetice pentru intarire, creioane
cosmetice pentru obraji, produse cosmetice
pentru duș, cosmetice care conțin cheratină,
cosmetice care conțin panthenol, creme
cosmetice pentru duș, loțiuni cosmetice pentru
bronzare, sclipici folosit în scopuri cosmetice,
uleiuri pentru protecție solară (cosmetice),
ruj cu protecție solară (cosmetice), produse
cosmetice pentru descurcarea părului, loțiuni
cosmetice pentru îndepărtarea machiajului,
cosmetice pentru tratarea pielii uscate,
produse cosmetice pentru uz personal, creme
pentru față (produse cosmetice), uleiuri de
protecție solară (cosmetice), creme pentru
corp (produse cosmetice), loțiuni tonice pentru
față (cosmetice), produse cosmetice pentru
machiajul ochilor, produse exfoliante pentru
ten (cosmetice), vopsele de corp (produse
cosmetice), produse cosmetice pentru spălarea
feței, produse cosmetice pentru îngrijirea pielii,
șervețele impregnate cu produse cosmetice,
șervețele impregnate cu loțiuni cosmetice,
produse cosmetice pentru deschiderea tenului,
produse de curățare pentru perii cosmetice,
produse hidratante pentru ten (produse
cosmetice), produse cosmetice de protecție
a buzelor, produse cosmetice colorate pentru
copii, creme cosmetice pentru piele uscată,
preparate cosmetice pentru uscarea unghiilor,
preparate cosmetice pentru îngrijirea corpului,
pudră solidă pentru pudriere (cosmetice), luciu
pentru buze (produse cosmetice), rezerve de
cosmetice pentru dozatoare, cosmetice care
conțin acid hialuronic, preparate cosmetice
cu protecție solară, preparate cosmetice
pentru regenerarea pielii, preparate cosmetice
pentru îngrijirea tenului, produse cosmetice
pentru îngrijirea unghiilor, loțiuni pentru ten
(produse cosmetice), loțiuni pentru îngrijirea
pielii (cosmetice), uleiuri pentru corp (produse
cosmetice), creme hidratante pentru piele
(produse cosmetice), loțiuni de corp hidratante
(produse cosmetice), produse cosmetice de
aplicare pe buze, produse cosmetice sub
formă de pudră, produse cosmetice sub
formă de loțiuni, uleiuri după expunerea la
soare (cosmetice), produse cosmetice sub
formă de lapte, loțiuni hidratante pentru piele
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(produse cosmetice), produse cosmetice sub
formă de uleiuri, șervețele umede impregnate
cu loțiuni cosmetice, produse cosmetice sub
formă de geluri, produse cosmetice folosite
la tratarea ridurilor, creme pentru îngrijirea
pielii (produse cosmetice), preparate cosmetice
pentru iluminarea pielii (machiaj), șervețele
pentu față îmbibate cu produse cosmetice,
preparate pentru curățare impregnate pe discuri
cosmetice, dizolvanți pentru lac de unghii
(produse cosmetice), uleiuri de îngrijire a pielii
(produse cosmetice), creme (cosmetice) de
corp pentru fermitate, produse cosmetice pentru
ameliorarea calității pielii, cosmetice și produse
de toaletă nemedicinale, preparate cosmetice
care ajută la slăbit, produse cosmetice sub
formă de fard de obraz, produse cosmetice
sub formă de farduri de pleoape, produse de
curățat, cosmetice, pentru ten acneic, cosmetice
pentru vânzare sub formă de kit, tampoane
de curățare impregnate cu produse cosmetice,
uleiuri parfumate pentru fabricarea de preparate
cosmetice, seturi de produse cosmetice pentru
igiena bucală, produse cosmetice pentru baie
(nu cele medicale), produse de curățare a pielii
(produse cosmetice), balsamuri de buze cu
procție solară (cosmetice), produse cosmetice
pentru protejarea pielii împotriva arsurilor
provocate de soare, preparate cosmetice pentru
îngrijirea pielii după expunerea la razele solare,
prosoape din hârtie pentru mâini, impregnate cu
produse cosmetice, spray-uri cosmetice pentru
îngrijirea pielii, cu aplicare locală, geluri pentru
folosire după expunerea la soare (produse
cosmetice), produse pentru îndepărtarea lacului
de pe unghii (produse cosmetice), preparate
cosmetice pentru îngrijirea gurii și a dinților,
preparate cosmetice pentru pielea uscată,
pentru femei gravide, creme cosmetice pentru
fermitatea pielii din jurul ochilor, măști pentru
închiderea porilor utilizate ca produse cosmetice.
5. Suplimente alimentare si preparate dietetice,
alimente pentru bebeluși, suplimente alimentare
pentru animale, aditivi nutriționali pentru
hrana animalelor, de uz medical, agenți de
administrare sub formă de pelicule solubile
care facilitează administrarea de suplimente
alimentare, agenți de eliberare sub formă
de învelișuri de medicamente care facilitează
eliberarea suplimentelor nutritive, preparate
albuminoase de uz medical, alimente pe bază
de albumină de uz medical, alge roșii marine
de uz medical, alimente dietetice adaptate
pentru bolnavi, alimente dietetice de uz medical,
alimente dietetice pentru utilizare în nutriția
clinică, alimente omogenizate adaptate pentru
uz medical, alimente pentru diabetici (produse

speciale), alimente pentru regimuri alimentare
sub supraveghere medicală, alimente uscate
prin înghețare adaptate pentru uz medical,
amestec de băuturi nutritive pentru înlocuirea
unei mese, amidon utilizat în scopuri nutritive,
ceaiuri antiastmatice, antioxidanți, antioxidanți
care conțin enzime, antioxidanți de uz dietetic,
antioxidanți de uz medicinal, antioxidanți derivați
din miere, antioxidanți obținuți din surse
vegetale, apă de melisă pentru uz farmaceutic,
îndulcitori dietetici de uz medical, îndulcitori
artificiali adaptați pentru diabetici, infuzii dietetice
de uz medical, glucoză utilizată ca aditiv
alimentar de uz medical, fibre din semințe de in
măcinate destinate utilizării ca supliment dietetic,
fibre dietetice care ajută digestia, fibre dietetice,
extract din scoarță de uz nutraceutic, dropsuri
cu supliment de zinc, substanțe dietetice de
uz medical, diastaze de uz medical, alimente
pentru copii mici, ceaiuri de slăbit de uz medical,
ceai medicinal, ceai artificial (de uz medicinal),
carne uscată prin înghețare adaptată pentru
uz medical, capsule cu ulei din ficat de cod,
capsule pentru slăbit, băuturi îmbogățite cu
vitamine de uz medical, băuturi pe bază de
vitamine, băuturi dietetice pentru bebeluși de uz
medical, băuturi dietetice de uz medical, băuturi
(suplimente dietetice), bomboane de uz medical
bogate în calciu, batoane care înlocuiesc o
masă, ca supliment nutritiv, pentru sporirea
energiei, înlocuitori dietetici ai zahărului de uz
medical, înlocuitori de zahăr pentru diabetici,
pâine pentru diabetici, adaptată în scopuri
medicale, pâine de uz terapeutic îmbogățită
cu vitamine, pâine cu conținut scăzut de
sare de uz medical, preparate cu vitamina a,
preparate cu minerale și vitamine, preparate cu
lizină, preparate cu factor lipotrop, preparate cu
amestec de vitamine, preparate care asigură
organismului vitaminele și microelementele
necesare, preparate alimentare dietetice de uz
medical, poțiuni medicinale, polen de albine
pentru uz ca supliment alimentar în dietă,
polen de albine de uz nutraceutic, plasturi cu
suplimente de vitamine, pilule pentru slăbit,
picături de ulei din ficat de cod, picături cu
vitamine, nutraceutice utilizate ca supliment
dietetic, nectar de fructe pentru diabetici, adaptat
pentru uz medical, mentă de uz farmaceutic,
lăptișor de matcă de uz medical, lactoză
pentru scopuri farmaceutice, l-carnitină pentru
pierdere în greutate, preparate cu vitamina
b, preparate cu vitamina c, preparate cu
vitamina d, preparate de uz medical pentru
inhibarea apetitului, preparate dietetice adaptate
pentru scopuri medicale, preparate dietetice
pentru copii, preparate dietetice și alimentare,
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preparate folosite ca aditivi la alimente
pentru consum uman (medicinale), preparate
multivitaminice, preparate nutraceutice de uz
terapeutic sau medical, preparate pe bază de
vitamine sub formă de suplimente alimentare,
preparate pentru stimularea apetitului, preparate
pentru suprimarea apetitului, produse de
panificație pentru diabetici, produse derivate din
procesarea cerealelor pentru uz dietetic sau
medical, produse dietetice de cofetărie adaptate
pentru scopuri medicale, produse dietetice
pentru invalizi, produse neutraceutice de uz
uman, scoarță folosită în scopuri nutraceutice,
substanțe dietetice pentru bebeluși, substituți
alimentari sub formă de prafuri, sucuri de
fructe pentru diabetici, adaptate pentru uz
medical, suplimente alimentare, suplimente
alimentare alcătuite în principal din magneziu,
săruri de ape minerale, suplimente alimentare
alcătuite în principal din calciu, suplimente
alimentare alcătuite în principal din fier,
suplimente alimentare antioxidante, suplimente
alimentare cu acid folic, suplimente alimentare
cu efect cosmetic, suplimente alimentare cu
isoflavone de soia, suplimente alimentare
lichide, suplimente alimentare medicinale,
suplimente alimentare pe bază de albumină,
suplimente alimentare pe bază de cărbune
activ, suplimente alimentare pe bază de drojdie,
suplimente alimentare pe bază de enzime,
suplimente alimentare pe bază de germeni
de grâu, suplimente alimentare pe bază de
glucoză, suplimente alimentare pe bază de
lecitină, suplimente alimentare pe bază de
lăptișor de matcă, suplimente alimentare pe
bază de minerale, suplimente alimentare pe
bază de polen, suplimente alimentare pe bază
de propolis, suplimente alimentare pe bază de
pudră de acai, suplimente alimentare pe bază
de semințe de in, suplimente alimentare pe
bază de ulei de semințe de in, suplimente
alimentare pentru persoanele cu nevoi dietetice
speciale, suplimente alimentare pentru sportivi,
suplimente alimentare pentru îmbunătățirea
formei fizice și a rezistenței, suplimente lichide
cu vitamine, suplimente dietetice și nutritive,
suplimente dietetice sub formă de prafuri
pentru băuturi, suplimente dietetice sub formă
de prafuri cu arome de fructe, suplimente
dietetice pentru oameni, altele decât cele
de uz medical, suplimente dietetice pentru
oameni și animale, suplimente dietetice pentru
copii mici, suplimente dietetice pentru controlul
colesterolului, suplimente dietetice pentru
consumul uman, suplimente dietetice pentru
animale de companie, sub forma unui amestec
pudră pentru băuturi, suplimente dietetice pe

bază de grâu, suplimente dietetice pe bază
de cazeină, suplimente dietetice din polen de
pin, suplimente dietetice de proteine sub formă
de praf de proteine, suplimente dietetice cu
proteine de soia, suplimente dietetice care
conțin vitamine, suplimente dietetice care conțin
oligoelemente, suplimente dietetice care conțin
aminoacizi, suplimente dietetice alimentare
folosite pentru post modificat, suplimente cu
vitamine utilizate în dializa renală, suplimente
antioxidante, suplimente alimentare sub formă
de prafuri de spori de ganoderma lucidum,
suplimente alimentare realizate în principal din
vitamine, suplimente alimentare realizate în
principal din minerale, suplimente alimentare
proteice, tablete de vitamine efervescente,
tablete de vitamine, suplimente vitaminice și
minerale, suplimente proteice sub formă de
shake-uri, suplimente proteice pentru animale,
suplimente probiotice, suplimente prebiotice,
suplimente pe bază de vitamine, suplimente
pe bază de plante pentru persoanele cu
nevoi dietetice speciale, suplimente pe bază
de plante, suplimente nutritive sub formă de
prafuri pentru băuturi, de tip instant, suplimente
nutritive pe bază de alginat, suplimente
nutritive nu de uz medical, suplimente nutritive
minerale, suplimente nutritive fortifiante, care
conțin preparate parafarmaceutice, utilizate
profilactic și pentru persoanele în convalescență,
suplimente nutritive care conțin în principal zinc,
suplimente nutritive care conțin în principal
magneziu, suplimente nutritive care conțin în
principal fier, suplimente nutritive care conțin
în principal calciu, suplimente nutritive care
conțin extracte de ciuperci, suplimente nutritive,
suplimente naturale dietetice pentru tratamentul
claustrofobiei, suplimente minerale dietetice de
uz uman, suplimente medicinale pentru hrana
animalelor, suplimente lichide din plante, zahăr
dietetic de uz medical, zahăr de uz medical,
vitamine și preparate cu vitamine, vitamine
pentru perioada prenatală, vitamine gumate,
preparate cu vitamine, ulei din ficat de cod, ulei
de pește pentru scopuri medicale.
10. Aparate și instrumente medicale și
veterinare, echipament chirurgical și de tratare
a rănilor, echipament pentru diagnosticare,
examinare și monitorizare, echipament
stomatologic, măști și echipament pentru
respirație artificială, materiale și produse
pentru sutură și închiderea rănilor, ace
pentru suturi, aparate pentru utilizare în
puncția venoasă, capsatoare (acționate manual)
pentru uz chirurgical, capsatoare (electrice)
utilizate în chirurgie, capsatoare chirurgicale,
capsatoare chirurgicale pentru piele, capsatoare
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pentru uz chirurgical, capsatoare pentru uz
medical, catgut, catgut pentru uz chirurgical,
copci chirurgicale, dispozitive medicale pentru
închiderea rănilor, instrumente de sutură
hemostatice, instrumente pentru sutură,
materiale de sutură de uz medical, prese pentru
capse de uz chirurgical, adaptoare cervicale,
adaptoare neurochirurgicale, activatoare a
presiunii expiratorii pozitive sub formă de piese
de ventilatoare medicale pentru menținerea
presiunii, aparate pentru anestezie, angioscoape
cardiovasculare, anse de polipectomie, aparate
cardiovasculare, aparate cu cateter de uz
gastroenterologic, aparate cu infraroșii de
uz chirurgical, aparate cu unde șoc pentru
uz medical, aparate de analgezie epidurală
pentru uz chirurgical, aparate de perfuzie
cardiopulmonară, aparate de respirat de uz
medical, aparate folosite în cistomerie, aparate
medicale folosite în chirurgia cardiacă, aparate
medicale pentru cateterismul uretral, aparate
optice pentru endoscopia medicală, aparate
pentru analgezie epidurală pentru uz medical,
aparate pentru aspirarea sângelui pierdut în
timpul intervențiilor chirurgicale, cabluri de
ghidaj pentru uz medical, bureți chirurgicali,
bisturie medicale și chirurgicale pentru tăierea
țesuturilor și organelor umane sau animale,
bisturie cu laser de uz medical, benzi
adezive pentru utilizare cu pungi de ostomie,
bandaje compresive, baloane pentru utilizare
în artroscopie, baloane de contrapulsație
intraaortică, atele (chirurgie), aspiratoare cu
ultrasunete pentru spălarea părților de țesut
moale, articole de protecție pentru cornee,
aparate și instrumente chirurgicale, aparate
pentru ventilarea pacienților, aparate pentru
utilizare în reconstrucția oaselor, aparate
și instrumente chirurgicale de uz medical,
aparatură medicală pentru urologie, aplicatoare
de clipsuri pentru ligaturi, de uz medical,
aparate pentru microdermoabraziune, aparate
pentru ortopedie, aparate pentru monitorizarea
heparinei pentru proceduri chirurgicale, aparate
pentru chirurgia neinvazivă, aparate pentru
fulgurația cardiacă, catetere medicale și
chirurgicale, catetere pentru utilizare în
embolectomie, catetere pentru dilatare, catetere
pentru angioplastie, cârlige sub formă de
dispozitive pentru fixarea fracturilor, dispozitive
de electrocauterizare, compresoare de uz
medical (pentru tratament), compresoare de
aer electrice, de uz chirurgical, compresoare
(chirurgie), comprese termoelectrie pentru uz
medical, comprese termoelectrice (chirurgie),
electrocautere de uz chirurgical, echipamente
electromedicale, echipament endoscopic,

echipamente endoscopice de uz medical,
echipamente laparoscopice de uz medical,
ecrane de protecție pentru față, de uz
chirurgical, echipamente electroterapeutice
pentru tratamente de tonifiere, drenaje toracice,
dispozitive medicale pentru plasarea și
securizarea cateterelor, dispozitive medicale
de tăiere, dispozitive de stimulare cardiacă,
dispozitive de tracțiune pentru picioare,
de uz medical, dispozitive de oxigenare
pentru uz medical, dispozitive de respirație
artificială pentru nou-născuți, endoscoape,
endoproteze pentru articulații, endoscoape de
uz chirurgical, instrumente de tăiere cu laser
pentru uz medical, instrumente chirurgicale
pentru amputări, instrumente de tăiat de uz
chirurgical, instrumente de tăiat de uz medical,
instrumente chirurgicale, instrumentar pentru
ginecologie, instrumente chirurgicale folosite
în chirurgia coloanei vertebrale, instrumente
chirurgicale folosite în chirurgia ortopedică,
instrumentar de tăiere pentru uz chirurgical,
freze chirurgicale, irigatoare de uz medical,
intubatoare pentru implantarea filtrelor de venă
cavă, insuflatoare de gaze medicale, insuflatoare
de co2 pentru terapie endoscopică, insuflatoare
de co2 pentru terapie urologică, instrumente
pentru îndepărtarea, ridicarea sau imobilizarea
oaselor în timpul operației, instrumente
pentru incizii, de uz chirurgical, instrumente
medicale electronice, instrumente medicale
pentru tăierea țesuturilor, instrumente destinate
utilizării în chirurgia gastrointestinală, măști
respiratorii de uz medical, măști de anestezie,
mașini electrice de operare pentru oase,
lămpi chirurgicale, lasere chirurgicale, lame
chirurgicale, retractoare chirurgicale, pompe
de sânge, pompe de uz chirurgical, pompe
de uz medical, plase chirurgicale, mobilier
medical și paturi, echipament pentru deplasarea
pacienților, cărucioare pentru asistente medicale
adaptate pentru a conține medicamente
pentru a fi administrate pacienților, câmpuri
pentru anestezie, câmpuri ortopedice adaptate
pentru operațiile ortopedice, câmpuri operatorii
sterile, chirurgicale, câmpuri adezive pentru
uz chirurgical, chingi special adaptate pentru
transportul persoanelor cu handicap, chingi
de imobilizare, cearșafuri pentru săli de
operație, cearșafuri de examinare chirurgicală,
cearșafuri cauciucate pentru incontinență,
cearșafuri (câmpuri) de uz medical, cearceafuri
chirurgicale, cearceafuri absorbante pentru
incontinență, brancarde pentru transportul
pacienților, brancarde rulante, brancarde pentru
bolnavi, brancarde mobile pentru spitale, bare
trapez pentru ridicarea pacienților, așternuturi
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sterilizate utilizate pentru pacienți în timpul
operațiilor, așternuturi pentru examinarea
medicală, arcuri de anestezie, aparate pentru
întoarcerea pacienților (de pe o parte pe
alta), aleze pentru copii mici, aleze pentru
bebeluși, aleze, mese pentru instrumente
medicale, mese pentru examinarea pacienților,
mese pentru examinare medicală, mese pentru
disecție, mese medicale pentru examinare
sau tratamente, mese fabricate special pentru
consultații medicale, mese de tratament (de uz
medical), mese de operație, mese de obstetrică,
mese de examinare pentru spitale, lifturi pentru
persoane cu mobilitate redusă, fotolii fabricate
special pentru uz medical, fotolii de examinare
special concepute pentru uz medical, fotolii
de examinare special concepute pentru uz
dentar, elevatoare adaptate pentru a-i ajuta pe
invalizi să intre în cadă, elevatoare adaptate
pentru a-i ajuta pe invalizi să iasă din cadă,
ecrane de protecție pentru protejare pe durata
expunerii la raze x (pentru uz medical), dulapuri
pentru instrumente medicale, dispozitive pentru
ridicarea persoanelor cu mobilitate redusă,
dispozitive pentru poziționarea pacientului,
dispozitive de reținere pentru siguranța
pacienților, dispozitive capitonate pentru uz
medical, cuverturi electrice pentru uz medical,
curele pentru troliile de ridicare a pacienților,
curele de strângere pentru imobilizarea
pacienților pe targă, pături terapeutice cu
puncte de presiune, pături medicale pentru
încălzirea pacienților, pături medicale pentru
răcorirea pacienților, pături electrice (paturi)
de uz medical, pături de uz medical, perne
căptușite de uz medical, perne cervicale pentru
uz medical, perne anatomice pentru paturile
pacienților (adaptate scopurilor medicale), paturi
termice pentru tratament medical, paturi special
realizate pentru pacienți cu arsuri, paturi special
concepute pentru acordarea de îngrijiri medicale,
paturi portative sub formă de brancardă, pentru
pacienți, paturi hidrostatice de uz medical,
paturi hibride sub formă de paturi de apă
cu laturi flexibile (de uz medical), paturi de
uz chirurgical, mobilier special de uz medical,
mobilier special pentru examinări endoscopice,
mobilier special pentru uz chirurgical, mobilier
special pentru uz stomatologic, paturi cu aer
de uz medical, paturi de obstetrică, paturi de
spital pentru pacienți cu arsuri, mese pentru
proceduri medicale, mese pentru radiologie,
mobilier adaptat pentru scopuri de tratament
medical, saltele pentru naștere, saltele gonflabile
de uz ortopedic, saltele de suport pentru
prevenirea escarelor de decubit, saltele cu
sistem antipresiune pentru decubit, saltele de

suport de uz medical, saltele cu aer pentru
copii mici (de uz medical), saltele cu aer de
uz medical, saltele care răspund la diverse
presiuni ale corpului, de uz medical, protecții de
saltea pentru incontinență, pernuțe gonflabile cu
forme speciale pentru pacienți, pernițe pentru
evitatea formării escarelor, perne și pernițe
pentru diminuarea presiunii, perne umplute cu
puf contra insomniei, perne ortopedice, perne
de uz terapeutic, perne de uz ortopedic, perne
de uz medical pentru susținerea copiilor mici în
timpul examinării, perne de uz medical pentru
susținerea copiilor mici la îmbăiere, perne de uz
medical adaptate pentru susținerea feței, perne
de uz medical, perne cu formă anatomică pentru
a fi folosite de pacienți pe scaune (adaptate
pentru uz medical), perne cu apă pentru scopuri
medicale, perne cu aer pentru uz medical, perne
cu aer pentru copii mici (pentru uz medical),
perne contra insomniei, aparate vibratoare
pentru paturi, tărgi pentru pacienți bariatrici,
tărgi medicale, suporturi pentru paturi cu apă
(adaptate pentru uz medical), suporturi pentru
brațe (atele chirurgicale), structuri de protecție
împotriva radiațiilor (de uz medical), structuri de
pat fabricate special pentru uz medical, standuri
pentru instrumente medicale, scaune special
fabricate pentru uz stomatologic, scaune special
fabricate pentru uz chirurgical, scaune pentru
proceduri medicale, scaune pentru necesități,
scaune pentru examinare stomatologică, scaune
medicale pentru tratarea pacienților, scaune
fabricate special pentru uz medical, scaune
de naștere, scaune de examinare special
concepute pentru uz medical, scaune de
examinare special concepute pentru uz dentar,
scaune de examinare pentru spitale, saltele
terapeutice pneumatice secționale cu pierdere
redusă de aer, saltele pentru uz medical,
saltele pentru paturi cu rotile pentru transportul
pacienților, protetică și implanturi artificiale,
implanturi ortopedice, dispozitive medicale, și
anume implanturi intravasculare alcătuite din
materiale artificiale, proteze dentare, organe
artificiale și implanturi, dispozitive auditive,
dispozitive pentru mobilitate, cărucioare cu
rotile adaptate pentru utilizare ca dispozitive
ajutătoare pentru deplasare, dispozitive cu
roți ajutătoare pentru mobilitate, dispozitive de
asistare adaptate pentru persoane cu handicap,
dispozitive destinate facilitării mersului, de uz
medical, dispozitive terapeutice adaptate pentru
persoane cu dizabilități, roboți care se pot
purta pentru a ajuta la mers, de uz medical,
dispozitive pentru protecția auzului, dispozitive
pentru protecția auzului fără posibilitatea de
reproducere sau transmitere a sunetului, dopuri
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pentru protecția auzului, de uz medical,
instrumente de izolare sonoră pentru uz medical,
îmbrăcăminte, articole pentru acoperirea capului
și încălțăminte pentru personal medical
și pacienți, îmbrăcăminte, articole pentru
acoperirea capului și încălțăminte, susținătoare
și suporturi de uz medical, echipament pentru
exerciții fizice, echipament de fizioterapie și
de recuperare, aparate de antrenament cu
greutăți adaptate pentru uz medical, aparate
de antrenare a mâinilor, de uz terapeutic,
aparate de exerciții (extensoare) pentru terapie
medicală, aparate de electrostimulare utilizate
în tratamentul terapeutic, aparate de exerciții
de uz terapeutic, aparate de exerciții controlate
prin calculator, de uz terapeutic, aparate de
exerciții pentru reabilitare medicală, aparate de
vâslit pentru exerciții fizice (pentru uz medical),
aparate de terapie respiratorie, aparate de
simulare de exerciții pentru scopuri medicale,
aparate pentru exerciții respiratorii, halate
medicale, halate de uz chirurgical, halate de
protecție pentru uz medical, haine speciale
pentru săli de operație, costume chirurgicale
sterile, bonete chirurgicale, bonete de protecție
pentru păr, pentru medici stomatologi, bonete
de protecție pentru păr, pentru medici veterinari,
mănuși chirurgicale, mănuși de protecție de uz
medical, mănuși de protecție de unică folosință,
de uz medical, mănuși de protecție utilizate
de chirurgi în timpul operațiilor, mănuși de
protecție utilizate de persoane care lucrează
în domeniul medical, mănuși de unică folosință
de uz chirurgical, îmbrăcăminte de protecție
de uz medical, îmbrăcăminte sterilizată de uz
chirurgical, îmbrăcăminte de protecție pentru uz
chirurgical, măști faciale de protecție pentru uz
stomatologic, măști faciale de protecție pentru
uz medical, măști de protecție utilizate de
chirurgi în timpul operațiilor, măști de protecție
utilizate de persoane care lucrează în domeniul
medical, măști de protecție utilizate de persoane
care lucrează în domeniul stomatologic, măști
chirurgicale, măști chirurgicale cu filtru de înaltă
protecție, măști chirurgicale pentru protecție
antibacteriană, măști de protecție pentru gură
de uz medical, mănuși pentru uz veterinar,
mănuși pentru uz stomatologic, mănuși folosite
la examinarea medicală, mănuși din latex
de uz stomatologic, mănuși din cauciuc
de uz chirurgical, mănuși de uz medical,
aparatură pentru diagnosticare medicală pentru
uz medical, aparatură medicală de analiză
pentru uz medical, pulsoximetre (aparate
medicale), aparate medicale electromagnetice,
spirometre (aparate medicale), aparate medicale
cu ultrasunete, aparate medicale pentru

iradiere, aparate și instrumente medicale,
aparate medicale pentru neurografie, aparate
medicale pentru calmarea durerii, aparate
medicale pentru dializa renală, aparate
medicale pentru tratarea hiperhidrozei, aparate
medicale pentru respirația asistată, electrozi
folosiți cu aparate medicale, aparate de
investigații medicale radiologice, scaune pentru
coloana vertebrală (aparate medicale), aparate
medicale pentru afișarea datelor tomografice,
dispozitive pentru măsurarea pulsului (aparate
medicale), aparate medicale pentru repararea
discurilor intervertebrale, aparate medicale
pentru măsurarea nivelului de glucoză din
sânge, aparate de analiză a laptelui matern
pentru scopuri medicale, aparate medicale
pentru detectarea bioxidului de carbon în
căile respiratorii, aparate medicale pentru
introducerea preparatelor farmaceutice în corpul
uman, aparate medicale pentru tratamente
cutanate cu folosirea laserului, aparate medicale
pentru măsurarea concentrației oxigenului
din sânge, aparate și instrumente medicale
legate de reactivitatea neurovegetativă, aparate
pentru aplicarea razelor laser în scopuri
medicale, aparate de răcire medicale pentru
hipotermie terapeutică, aparate medicale de
răcire pentru tratarea insolațiilor, aparate
medicale pentru întărirea mușchilor planșeului
pelvian, aparate medicale de corectare
a deformării angulare, aparate medicale
pentru diagnosticarea infarctelor miocardice
suspectate, aparate medicale pentru exersarea
tehnicilor de respirație, aparate laser cu gaze
pentru tratamente medicale, aparate (medicale)
pentru extragerea oxigenului din atmosferă,
aparate medicale pentru tratamentul afecțiunilor
respiratorii, aparate medicale automate pentru
administrarea medicamentelor prin injectare la
oameni, aparate medicale automate pentru
administrarea medicamentelor prin injectare la
animale, aparate medicale pentru controlarea
parametrilor de schimb de gaze pulmonare.
29. Fructe, ciuperci, legume, nuci și
leguminoase prelucrate, jeleuri, dulcețuri,
compoturi, paste de fructe și legume, amestecuri
de fructe uscate, amestecuri de fructe și nuci
preparate, amestecuri de snack-uri constând din
fructe deshidratate și fructe cu coajă lemnoasă
procesate, amestecuri de snack-uri constând din
fructe și fructe cu coajă lemnoasă prelucrate,
batoane nutritive pe bază de soia, batoane
alimentare pe bază de nuci, banane pentru gătit,
prăjite, arahide, preparate, aperitive alimentare
pe bază de soia, batoane pe bază de fructe
cu coaja lemnoasă ca substituți alimentari,
batoane pe bază de nuci și semințe, batoane
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organice pe bază de nuci și semințe, concentrat
pe bază de fructe pentru gătit, conserve cu
legume, fructe congelate, conserve de legume,
conserve de fructe, conserve și murături,
fructe conservate, fructe cu coajă lignificată
asezonate, fructe cu coajă lemnoasă, uscate,
fructe cu coajă lemnoasă gătite, fructe cu coaja
lignificată procesate, fructe conservate în alcool,
fructe coapte, fructe aromatizate, flori uscate
comestibile, flori comestibile, preparate, fructe în
conservă, fructe în saramură, fructe uscate cu
coaja lemnoasă aromate, fructe uscate, fructe
preparate, fructe la borcan, fructe fermentate,
fructe glasate, fructe feliate la borcan, fructe
glazurate, jeleuri de fructe, gustări pe bază
de fructe cu coajă lemnoasă, gustări pe bază
de fructe confiate, gustări pe bază de fructe,
legume în conservă, legume în saramură,
legume fermentate, legume gata-tăiate pentru
salate, legume gătite, legume amestecate,
legume feliate, la conservă, legume uscate prin
înghețare, legume uscate, legume sub formă
de pudră, nuci comestibile, proteină vegetală
texturată formată pentru utilizare ca înlocuitor
de carne, polen preparat pentru alimentație,
piure de legume, semințe comestibile, sucuri de
legume pentru gătit, sucuri din fructe utilizate
la gătit, spirulină preparată, semințe, preparate,
grăsimi vegetale de uz alimentar, ulei din semințe
de in pentru uz culinar, ulei din sâmburi de
struguri, ulei din sămânță de in (comestibil),
ulei organic de cocos pentru uz alimentar, ulei
din tărâțe de orez de uz alimentar, ulei pentru
salate, uleiuri aromatizate, unt de cacao, unt
de cocos, unt de semințe, unt pentru gătit,
unt sărat, uleiuri comestibile folosite pentru
gătirea alimentelor, uleiuri comestibile obținute
din pește (cu excepția uleiului de ficat de cod),
uleiuri comestibile pentru glazurarea alimentelor,
uleiuri cu mirodenii, uleiuri de origine animală
de uz alimentar, uleiuri de uz alimentar, uleiuri
hidrogenate de uz alimentar, uleiuri pentru
gătit, uleiuri solidificate pentru alimente, uleiuri
vegetale de uz alimentar, uleiuri întărite (ulei
hidrogenat pentru alimente).
30. Cafea, cacao şi înlocuitori de cafea, tapioca
şi sago, faină şi preparate din cereale, pâine,
produse de patiserie şi cofetărie, îngheţată,
siropuri şi melasă, drojdie, praf de copt, sare,
muştar, oţet, sosuri (condimente), mirodenii,
gheaţă, aditivi pe bază de gluten pentru uz
culinar, agenţi de îngroşare pentru gătit, plante
aromatice pentru uz culinar, alimente preparate
pe bază de tăieţei, aluat, amidon de uz alimentar,
apă de mare pentru gătit, produse de cofetărie
pe bază de arahide, preparate aromatice de uz
alimentar, arome, altele decât uleiurile esenţiale,

arome pentru prăjituri, altele decât uleiurile
esenţiale, arpacaş pentru alimentaţie umană,
azimă, batoane de cereale, batoane de cereale
bogate în proteine, batoane de lemn dulce
(cofetărie), arome pentru băuturi, altele decât
uleiurile esenţiale, băuturi pe bază de cacao,
băuturi pe bază de cafea, ciocolată de băut,
oţet de bere, bicarbonat de sodiu alimentar
(bicarbonat folosit pentru copt), torturi, biscuiţi
petit-beurre, biscuiţi săraţi, dulciuri, brioşe,
budinci, cacao, cafea, arome de cafea, preparate
vegetale care înlocuiesc cafeaua, cafea verde,
capere, caramele (bomboane), făină de cartofi,
ceai, cereale, chifle, chutneys (condimente),
ciau-ciau (condiment), cicoare (înlocuitori de
cafea), ciocolată, clătite americane, condimente,
sosuri de fructe, cremă tartar pentru uz culinar,
turmeric, curry (condiment), drajeuri romboidale
(cofetărie), drojdie, dulciuri pentru decorarea
pomului de crăciun, esenţe pentru alimentaţie,
cu excepţia esenţelor eterice şi a uleiurior
esenţiale, malţ pentru alimentaţie, făină, făină
de grâu, făină de fasole, fermenţi pentru paste,
tăiţei, floricele de porumb, fondante (cofetărie),
produse pentru a stabiliza frişcă, fulgi de
porumb, fulgi de cereale uscate, arpacaş de
ovăz, germeni de grâu pentru consum uman,
îngheţată comestibilă, gheaţă naturală sau
artificială, ghimbir (mirodenii), glazură de şuncă,
glucoză pentru uz culinar, gluten preparat ca
produs alimentar, griş, griş de porumb, gumă de
mestecat, gustări pe bază de cereale, iced tea,
infuzii, altele decât cele medicinale, îngheţată
de iaurt (îngheţate), înlocuitori de cafea, jeleuri
de fructe (cofetărie), ketchup (sos), cacao cu
lapte, cafea cu lapte, ciocolată cu lapte (băutură),
lăptişor de matcă, lianţi pentru cârnaţi, lianţi
pentru îngheţată, macaroane, maia, maioneză,
mălai, maltoză, mâncăruri pe bază de făină,
marinate, marţipan, bomboane cu mentă, mentă
pentru utilizare în cofetărie, miere, produse
de cofetărie pe bază de migdale, mirodenii
(condimente), müsli, făină de muştar, nucşoară,
orez, orz decojit (decorticat), făină de orz, orz
măcinat, oţet, alimente pe bază de ovăz, pâine,
produse de panificaţie, pasta din boabe de
soia (condiment), paste alimentare făinoase,
paste de migdale, pişcoturi, pesmet din pâine,
pesto (sos), piper, pizza, plăcintă cu carne,
plăcinte, porumb măcinat, porumb prăjit, praf
de copt, praf pentru prăjituri, prafuri pentru
îngheţate, prăjiturici uscate (patiserie), glazură
pentru prăjituri, praline, pricomigdale (patiserie),
produse de patiserie, produse pentru frăgezit
carne, de uz alimentar, propolis, ravioli, rulouri
de primăvară, sago, sandvişuri, hamburgeri
cu brânză, sare de bucătărie, sare pentru
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conservarea alimentelor, seminţe de in pentru
consum uman, şerbeturi (îngheţată), şofran
(mirodenii), făină de soia, sos pentru paste,
sos de soia, sosuri (condimente), sosuri de
carne, sosuri pentru salate, spaghete, spume
de ciocolată, spume de desert (dulciuri), sushi,
tabbouleh (salată libaneză), taco, tapioca, făină
de tapioca, tarte, quiche (tarte sărate), sare de
ţelină, terci alimentar pe bază de lapte, tortillas,
turtă dulce, turte din orez, vafe, gofre, zahăr,
zahăr de palmier.
31. Culturi agricole și de acvacultură, produse
horticole și forestiere, produse alimentare și
hrană pentru animale, animale vii, organisme
pentru reproducere, animale vii, animale de
casă, animale de menajerie, animale vii de
laborator, țipari vii, șeptel, vânat (viu), vite,
bovine, vietăți acvatice vii, viermi de mătase,
vieri de reproducție, vaci vii, ton, viu, stridii vii,
somon, viu, polen de albine (neprocesat), plătică
de mare (tip de pește roșu, viu), pisici, pești
vii pentru alimentație, pești vii, peștișori aurii,
pești de acvariu, pește viu, altul decât cel pentru
consum uman, pește viu pentru consum uman,
pește viu (care nu este pentru uz alimentar),
pește din familia sciaenidae, viu, pește cap-
de-șarpe, viu, sepii vii, scoici comestibile vii,
scoici (vii), sardine, vii, rațe vii, raci vii, păstrăv
viu, pupe de albine vii, pui vii de găină silkie,
pui de somon (vii), porcine, polen de albine
fiind materie primă pentru uz industrial, pui,
păsări vii, păsări de reproducție, păsări de
curte, vii, păsări de companie, ouă pentru clocit,
fecundate, ouă de viermi de mătase, oi (șeptel),
momeală de pescuit uscată prin înghețare,
moluște, vii, moluște vii, moluște comestibile (vii),
midii albastre (vii), melci de mare, vii, melci
(vii), mamifere vii, macrou spaniol, viu, limbă-
de-mare, vie, langustine vii, languste vii, krill
viu, insecte vii, insecte comestibile, vii, iepuri de
mare, vii, icre pentru ecloziune, icre, găini vii,
hamsteri, hering, viu, homari vii, caracude vii,
castraveți de mare vii, coconi pentru producția de
ouă, cod viu, coral viu, coral viu pentru acvarii,
crabi ( vii), crabi de zăpadă, vii, crap koi, viu,
crap (viu), crap argintiu viu, crevete (crangon
vulgaris) vii, creveți (pandalidae) vii, crisalide
de viermi de mătase, vii, crustacee arctice, vii,
crustacee vii, curci (vii), embrioni de animale,
fluturi, vii, fructe de mare vii, gogoși pentru viermi
de mătase, câini, caracatițe vii, capre vii, capelin,
viu, cambulă vie, calmari (vii), calcani, vii, cai vii,
calamari vii, broaște testoase cu carapace moale
(vii), broaște-taur, vii, bovine vii, bondari, bibani
vii, bibani (vii), artropode vii pentru combaterea
dăunătorilor, anșoa, vii, animale de prăsilă,
albine, abalone, tip de moluște cu cochilie

(vii), animale acvatice comestibile (vii), ciuperci,
plante și roadele proaspete ale acestora, coarne
proaspete (corni fructus, sansuyu) sub formă
de plante vii, composturi horticole, composturi
horticole realizate din resturi de coji de cacao,
miceliu de uz agricol, pelin proaspăt (yakssuk)
sub formă de plantă vie, plante, porumb, produse
agricole (neprelucrate), produse agricole brute,
produse agricole brute și neprocesate, produse
de acvacultură brute, produse de acvacultură
brute și neprelucrate, produse de acvacultură
neprocesate, produse forestiere brute, produse
forestiere brute și neprocesate, produse
forestiere neprocesate, produse horticole brute,
produse horticole brute și neprocesate,
produse horticole neprocesate, fructe proaspete,
nuci, legume și ierburi, afine neprelucrate,
afine sălbatice, proaspete, agrișe proaspete,
alune caju proaspete, alune, proaspete,
amestecuri de fructe (proaspete), ananas guava
(feijoa) proaspăt, ananas proaspăt, anghinare
chinezești, legume proaspete, anghinare
neprelucrate, anghinare, proaspete, arahide
neprelucrate, arahide proaspete, aranjamente
de fructe proaspete, arbuști de durian, ardei
chilli, ardei chilli neprelucrați, ardei gras,
ardei grași neprelucrați, ardei iute (plante),
ardei proaspeți, asmățui, proaspăt, avocado
neprelucrat, avocado proaspete, bacă, fructe
proaspete, castraveți țepoși proaspeți, ceapă,
ceapă verde, cepe neprelucrate, cepe, legume
proaspete, căpșuni proaspete, bame proaspete,
banane din specia musa paradisiaca plantains)
proaspete, banane proaspete, boabe crude
de cacao, boabe de soia proaspete, bob
proaspăt, boysenberries (hibrizi între mure și
zmeură creați de rudolph boysen) proaspete,
bureți-galbeni proaspeți, busuioc proaspăt,
caise neprelucrate, caise proaspete, carambola
proaspăt, cartofi, cartofi dulci, proaspeți, cartofi
dulci, proaspeți (yam), cartofi neprelucrați,
castane de apă proaspete, castane proaspete,
castraveți proaspeți, fasole proaspete, fasole
neprelucrată, fasole fava proaspătă, fasole
adzuki proaspătă, dude proaspete, dovleci
proaspeți, dovlecei, proaspeți, dovlecei
neprelucrați, dovlecei proaspeți, curmale
proaspete, curmale neprelucrate, culturi de
salată, coșuri cadou cu fructe proaspete,
coriandru proaspăt, copra, coacăze roșii,
proaspete, coacăze roșii proaspete, coacăze
negre proaspete, citrice, proaspete, cireșe
(proaspete), cireșe (neprelucrate), cimbru
proaspăt, cicoare, proaspătă, rădăcini de
cicoare, chili proaspăt, fasole roșie, crudă,
fistic proaspăt, flori proaspete comestibile,
fructe durian proaspete, fructe cu coajă
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lignificată proaspete, fructe de guava proaspete,
fructe de kiwi, proaspete, fructe de palmier
proaspete, fructe dragon proaspete, fructe
ecologice, proaspete, fructe goji proaspete,
fructe kaki japoneze, proaspete, fructe lychee
neprocesate, fructe neprelucrate, fructe noni
proaspete, fructe proaspete, fructe proaspete
de mango, fructe proaspete de mangustan,
fructe proaspete de myrica, fructe proaspete
de naranjilla, fructe proaspete de păducel,
fructe proaspete de rambutan, fructe proaspete
de sapodilla, fructe sub formă de bobițe
brute, fructe și legume proaspete, boabe de
ienupăr, iarbă grasă, legume proaspete, gutui
neprelucrate, gutui proaspete, grâu incolțit
proaspăt, ghimbir proaspăt, frunze de muștar,
proaspete, frunze de perilla, proaspete (shiso),
ghimbir neprelucrat, fructul pasiunii proaspăt,
fructe tropicale proaspete, frunze aromate
proaspete ale arbustului de piper japonez
(sansho), frunze de ceai neprocesate, măsline
proaspete, măsline neprelucrate, mango mere
proaspete, mandarine (fructe, proaspete), lăstari
de bambus proaspeți, linte proaspătă, limete
proaspete, lămâi proaspete, lămâi neprelucrate,
legume proaspete, legume neprelucrate, legume
proaspete pentru salată, legume rădăcinoase
(proaspete), leguminoase proaspete, lichi (fruct
chinezesc) proaspăt, legume asiatice cu frunze,
proaspete, legume ecologice, proaspete, năut
proaspăt, nuci de cocos neprelucrate, nuci de
cocos, nuci de betel, proaspete, nuci comestibile
(neprelucrate), nuci braziliene proaspete, nuci,
mure proaspete, mure galbene proaspete,
muguri proaspeți de fasole verde, muguri de
xiang chun (toona sinensis), legume proaspete,
moșmoane japoneze, proaspete, morcovi
albi proaspeți (arracacha), morcovi proaspeți,
migdale (fructe), miezuri de nucă crude, micro
plante proaspete, merișoare proaspete, mere
proaspete din specia syzygium samarangense,
mere proaspete, mere neprelucrate, mere de
zahăr (annona squamosa) proaspete, mere
caju proaspete, mazăre proaspată, mentă
(proaspătă), pomelo, proaspete, portocale,
păstăi de fasole, proaspete, piersici proaspete,
nuci neprelucrate, nuci pecan proaspete, nuci
de cola, nuci de cola proaspete, nuci de cocos
verzi, proaspete, nuci de cocos proaspete,
salate verzi, roșii neprelucrate, roșii cherry,
proaspete, rodii, prune, proaspete, porumb dulce
(proaspăt), portocale neprelucrate, portocale
roșii proaspete, flori, aloe vera, proaspătă, pentru
uz alimentar, plante de cânepă, plante de in
(semințe de in), plante de pepinieră, plante de
aloe vera, plante cu flori, plante aromatice uscate
de uz decorativ, plante comestibile naturale

(neprelucrate), ierburi pentru consumul uman
sau animal, ierburi (plante), butuci de viță de vie,
trandafiri (plante), susan comestibil, neprelucrat,
plante în ghiveci, plante și flori naturale, plante
uscate pentru decorare, plante uscate, plante
proaspete, plante verzi naturale de uz decorativ,
plante naturale, plante fructifere vii, plante
leguminoase, nuci proaspete, hrană de animale
sub formă de nuci, nuci de ginkgo proaspete.
32. Ape cu aromă de fructe, ape minerale
(băuturi), ape minerale și gazoase, apă (băuturi),
apă cu arome, apă de izvor, apă de masă, apă
de nucă de cocos ca băutură, apă gazoasă
(carbonatată), apă gazoasă (sifon), apă minerală
(care nu este pentru uz medicinal), apă minerală
aromatizată, apă minerală carbogazoasă, apă
plată, apă potabilă, apă potabilă cu vitamine,
apă potabilă distilată, apă potabilă purificată,
apă tonică (băuturi care nu sunt pentru uz
medicinal), apă îmbogățită cu minerale (băuturi),
apă îmbogățită nutritiv, apă îmbuteliată, produse
pentru fabricarea de sifon, sifon, băuturi pe
bază de apă care conțin extracte de ceai,
băuturi funcționale pe bază de apă, bere din
extract de rădăcini, băuturi carbogazoase dulci,
băuturi carbogazoase aromate nealcoolice,
băuturi cola, băuturi carbogazoase nealcoolice,
băuturi răcoritoare cu aromă de fructe, băuturi
nealcoolice aromatizate cu ceai, băutură de
ghimbir seacă, băutură răcoritoare din ghimbir,
limonade, sucuri carbogazoase, băuturi pe bază
de soia, altele decât înlocuitori de lapte, amestec
de sucuri de fructe, bauturi constand dintr-un
amestec de fructe si sucuri de legume, băuturi
care constau în principal din sucuri de fructe,
băuturi cu aromă de fructe, băuturi cu gheață
cu conținut de fructe, băuturi cu gheață pisată
(băuturi parțial înghețate), băuturi cu suc de
ghimbir, băuturi cu suc de portocale, băuturi
cu suc de struguri, băuturi de fructe, băuturi
cu suc de struguri, nealcoolice, băuturi din
legume, băuturi din fructe și sucuri de fructe,
băuturi nealcoolice cu suc de legume, băuturi
pe bază de cocos, băuturi pe bază de suc
de mere, băuturi pe bază de suc de ananas,
băuturi pe bază de suc de aloe, băuturi pe bază
de fructe, citronadă, concentrate de sucuri de
fructe, extracte din fructe fără alcool, băuturi din
fructe, fără alcool, musturi, sucuri de aloe vera,
sucuri de legume (băuturi), sucuri de ginseng
roșu (băuturi), sucuri de fructe organice, sucuri
de fructe gazoase, suc de struguri, suc de
răchițele, suc de rodii, suc de portocale, suc de
pepene verde, suc de pepene galben, suc de
mango, suc de guave, suc de grepfrut, suc de
fructe concentrat, suc de coacăze negre, suc
concentrat de prune afumate, suc concentrat
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de portocale, smoothies cu legume, smoothies
conținând cereale și ovăz, smoothies, siropuri
de fructe, suc de roșii (băuturi), nectaruri de
fructe, nealcoolice, aperitive fără alcool, apă
carbogazoasă îmbogățită cu vitamine (băuturi),
apă cu orz și lămâie, apă tonică, apă pe
bază de orz și portocale, băuturi carbogazoase,
nealcoolice, din fructe, băuturi carbonatate
înghețate, băuturi care conțin vitamine, băuturi
cu carbohidrați, băuturi cu guarana, băuturi
cu proteine, băuturi din aloe vera, nealcoolice,
băuturi energizante, băuturi din orez integral,
nefiind înlocuitori de lapte, băuturi energizante
(care nu sunt de uz medical), băuturi energizante
care conțin cafeină, băuturi izotonice, băuturi
izotonice (nu pentru uz medical), băuturi
îmbogățite cu nutrimente, băuturi îmbogățite
cu proteine pentru sportivi, cocteiluri de fructe,
nealcoolice, cidru fără alcool, băuturi sport
cu electroliți, băuturi răcoritoare pe bază de
fructe cu aromă de ceai, băuturi răcoritoare
necarbogazoase, băuturi răcoritoare cu aromă
de cafea, băuturi pentru sportivi, băuturi pe bază
de zer, băuturi pe bază de sucuri de legume
verzi, băuturi pe bază de prune afumate, băuturi
pe bază de ovăz (nefiind înlocuitori de lapte),
băuturi pe bază de orez, nefiind înlocuitori de
lapte, băuturi pe bază de fasole mung, băuturi
nealcoolice îmbogățite cu vitamine și cu săruri
minerale, băuturi nealcoolice pe bază de miere,
băuturi nealcoolice fără malț (altele decât cele de
uz medical), băuturi nealcoolice din malț, băuturi
nealcoolice din fructe uscate, băuturi nealcoolice
cu aromă de ceai, băuturi nealcoolice cu adaos
de vitamine, băuturi nealcoolice care conțin
sucuri de legume, băuturi nealcoolice care
conțin sucuri de fructe, baze nealcoolice pentru
cocteiluri, șerbeturi din fructe (băuturi), vinuri
fără alcool, sorbeturi (băuturi), sorbete sub
formă de băuturi, sevă de mesteacăn, sevă de
arțar, punci nealcoolic din fructe de kaki uscate
cu scorțișoară (sujeonggwa), ramune (băuturi
răcoritoare japoneze), sarsaparilla (băutură
nealcoolică), punci de orez, nealcoolic (sikhye),
punci de fructe, nealcoolic, punci nealcoolic,
sucuri, băuturi pe baza de nuci și de soia, băuturi
carbogazoase aromatizate, must de bere,
bere, bere amestecată cu băuturi nealcoolice
(shandy), bere blondă, bere brună, bere cu
aromă de cafea, bere cu conținut caloric
scăzut, bere de grâu, bere fără alcool, bere
neagră (cu malț prăjit), bere neagră englezească
(porter), bere îmbogățită cu minerale, beri
aromatizate, beri artizanale, băuturi nealcoolice
cu aromă de bere, băuturi pe bază de
bere, coctailuri pe bază de bere, must de
malț, bere din malț, înlocuitor de bere, vin

de orz (bere), amestecuri pentru prepararea
sorbeturilor, concentrate pentru preparat băuturi
de fructe, prafuri pentru prepararea băuturilor
efervescente, esențe pentru prepararea de
băuturi nealcoolice, nu sub formă de
uleiuri esențiale, esențe pentru preparat ape
minerale aromatizate (nu sub formă de uleiuri
esențiale), esențe pentru fabricarea băuturilor,
extracte pentru prepararea băuturilor, siropuri
pentru limonadă, preparate pentru fabricarea
lichiorurilor, must conservat, nefermentat, pastile
pentru băuturi gazoase, preparate dizolvabile
pentru prepararea băuturilor, prafuri utilizate la
prepararea băuturilor pe bază de fructe, prafuri
pentru prepararea de băuturi, pudre folosite
la prepararea băuturilor cu apă de nucă de
cocos, must de struguri, suc concentrat de fructe,
suc concentrat de lămâi verzi, suc de lămâie
folosit la prepararea băuturilor, suc de lămâie
verde folosit la prepararea băuturilor, sucuri
din concentrat de fructe (băuturi nealcoolice),
siropuri și alte preparate nealcoolice pentru
fabricarea băuturilor, siropuri pentru preparat
ape minerale aromatizate, siropuri pentru
prepararea băuturilor răcoritoare, siropuri pentru
prepararea băuturilor pe bază de zer, siropuri
pentru prepararea băuturilor, siropuri pentru
pregătirea băuturilor nealcoolice, siropuri pentru
pregătirea băuturilor cu arome de fructe, siropuri
pentru băuturi, sirop de migdale, sirop de malț
pentru băuturi, sirop de coacaze negre.
35. Servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu suplimente alimentare, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu suplimente
alimentare, administrarea afacerilor magazinelor
de comerț cu amănuntul, analiză de afaceri,
cercetare şi servicii de informare, asistenţă în
afaceri, management şi servicii administrative,
analize şi rapoarte statistice, colectare de date,
colectare de date statistice în scopuri comerciale
sau pentru afaceri, colectare de informaţii
comerciale, colectarea de informaţii pentru
afaceri, colectarea de statistici pentru afaceri,
compilare computerizată a datelor din gestiunea
stocurilor, compilare computerizată a listelor
cu clienţi, compilare computerizată a listelor
cu comenzi, compilare de adrese indexate,
compilare de baze de date computerizate,
compilare de cataloage de afaceri, compilare
de date pentru terţi, compilare de date
statistice, compilare de date statistice pentru
cercetarea ştiinţifică, compilare de liste cu
potenţiali clienţi, compilare de liste de adrese,
compilare de liste de corespondenţă directă,
compilare de repertorii pentru publicare pe
internet, compilare de statistici de afaceri şi
informaţii comerciale, compilare de repertorii
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pentru publicare în reţelele globale de
calculatoare sau internet, compilare de statistici
privind publicitatea, compilare de statistici
referitoare la afaceri, compilarea de date
statistice privind afacerile, compilarea de modele
statistice pentru furnizarea de informaţii privind
dinamica pieţei, compilarea de registre privind
exportatorii, compilarea de registre privind
importatorii, compilarea şi sistematizarea de
informaţii în baze de date computerizate,
compilaţii statistice, obţinerea de informaţii
comerciale, obţinerea de informaţii în domeniul
afacerilor, referitoare la activităţile societăţilor,
obţinerea de informaţii în domeniul afacerilor,
referitoare la statutul societăţilor, obţinerea
de statistici de afaceri (pentru terţi), servicii
de administrare a arhivei, respectiv indexarea
documentelor pentru terţi, recuperare de
informaţii comerciale computerizate, servicii
de prelucrare a informaţiilor computerizate în
domeniul afacerilor, sistematizarea informaţiilor
în fişiere electronice, actualizarea informaţiilor
comerciale într-o bază de date computerizată,
agenţii de informaţii comerciale, agenţii
de informaţii comerciale (furnizare de
informaţii de afaceri, de exemplu, marketing
sau date demografice), analiza afacerilor
comerciale, analiza comercială a pieţei,
analiza comportamentului companiei, analiza
evaluării privind managementul afacerilor,
analiza sistemelor de management al afacerilor,
analiză de previziuni economice în scopuri
comerciale, analiză economică în scopuri de
afaceri, anchete de conjunctură, asistenţă,
consiliere şi consultanţă privind analiza
comercială, cercetare computerizată comercială,
cercetare de informaţii de afaceri, cercetare
şi studii în domeniul afacerilor, căutări privind
informaţiile despre companie, cercetări pentru
afaceri, difuzare de informaţii de afaceri,
difuzare de informaţii comerciale, estimări şi
evaluări de afaceri în materie de aspecte
comerciale, estimare în afaceri comerciale,
evaluarea oportunităţilor de afaceri, servicii
de centre comerciale cu comercializare cu
amănuntul în legătură cu vânzarea de produse
de înfrumuseţare, produse de toaletă, maşini
de uz casnic, unelte de mână, articole de
optică, echipamente electrice şi electronice de uz
casnic, servicii de comercializare cu amănuntul
de articole de îmbrăcăminte şi accesorii pentru
îmbrăcăminte, servicii de comerţ cu amănuntul
cu privire la hardware de calculator, servicii
de comerţ cu amănuntul cu privire la produse
de papetărie, servicii de comerţ cu amănuntul
cu privire la software de calculator, servicii
de comerţ cu amănuntul prin comenzi poştale

de accesorii pentru îmbrăcăminte, servicii
de comerţ cu amănuntul în magazine de
covoare, servicii de comerţ cu ridicata cu
privire la hardware de calculator, servicii de
comerţ cu ridicata cu privire la software de
calculator, servicii de vânzare cu amănuntul
de echipamente horticole, servicii de vânzare
cu amănuntul sau en-gros pentru preparate
farmaceutice, veterinare şi sanitare şi produse
medicale, servicii de vânzare cu amănuntul în
domeniul alimentaţiei, servicii de vânzare cu
amănuntul în domeniul vestimentar, 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 articole utilizate împreună cu tutunul,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu diverse tipuri de carne, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu instrumente de
cosmetică pentru animale, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu instrumente de igienă
pentru animale, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu instrumente de măsurare a
timpului, 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 materiale
textile, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu materiale tipărite, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu preparate utilizate
la fabricarea băuturilor, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu articole de curăţare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu articole de feronerie, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu bijuterii, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu băuturi
alcoolice (cu excepţia berii), servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu băuturi nealcoolice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu cacao, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu cafea, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu ceaiuri, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu conţinut
înregistrat, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu dispozitive de protecţie acustică,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente de bronzare, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente de
gătit, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu echipamente de iluminat, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente de scufundare, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente de
încălzire, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu echipamente pentru terapie fizică,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
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cu instrumente muzicale, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu preparate pentru
îngrijirea animalelor, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu preparate utilizate
la fabricarea băuturilor alcoolice, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu produse de toaletă, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
din hârtie de unică folosinţă, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu stimulente sexuale,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu încălţăminte, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu aparate medicale,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu bagaje, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu preparate dietetice, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu materiale
educaţionale, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu preparate veterinare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu deserturi,
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 oameni, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
de brutărie, 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 ridicata în legătură
cu articole care servesc la acoperirea capului,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
articole de curăţare, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu băuturi alcoolice (cu
excepţia berii), servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu băuturi nealcoolice, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu cacao, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu cafea,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu ceaiuri, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu diverse tipuri de carne, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu echipamente
de alimentare cu apă, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu echipamente de răcire,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
echipamente sanitare, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu materiale textile, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu materiale
tipărite, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu preparate pentru îngrijirea animalelor, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu preparate
utilizate la fabricarea băuturilor, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu preparate
utilizate la fabricarea băuturilor alcoolice, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu produse de
toaletă, servicii de vânzare cu ridicata în legătură

cu produse din hârtie de unică folosinţă, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu radiatoare,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu încălţăminte, 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 articole sportive, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu ciocolată, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu deserturi,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
echipamente audiovizuale, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu furaje pentru animale,
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
medicale, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu instrumente veterinare, 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 preparate pentru curăţenie, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu produse
alimentare, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu produse de brutărie, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu produse
de cofetărie, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu produse horticole, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu produse lactate,
achiziţionare de produse şi servicii pentru alte
firme, servicii de agenţii de import-export, servicii
de agenţii de import-export în domeniul energiei,
comandă computerizată de stoc, analiză de
preţ, prelucrare administrativă pentru comenzi
de achiziţie, consultanţă privind calculul de
cost al comenzilor de vânzare, consultanţă
privind comerţul în barter, consultanţă privind
tehnicile de vânzare şi programele de vânzare,
consultanţă şi informaţii privind servicii pentru
clienţi şi gestionarea produselor şi preţuri pe
pagini web în legătură cu cumpărăturile pe
internet, furnizare de informaţii cu privire la
vânzări comerciale, informare şi consultanţă
cu privire la comerţul exterior, încheierea
de contracte de cumpărare şi vânzare de
mărfuri, intermediere de afaceri comerciale
pentru terţi, furnizare de informaţii despre
metode de vânzare, intermediere de contracte
pentru alte persoane, pentru cumpărarea şi
vânzarea de produse, intermediere de contracte
de cumpărare şi vânzare de produse şi servicii,
pentru alte persoane, intermediere de contracte
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(pentru terţi), servicii administrative pentru
preluarea comenzilor, servicii ale agenţiilor de
export, servicii ale agenţiilor de import, servicii
de comandă (pentru terţi), servicii de comparare
a preţurilor, servicii de consiliere referitoare la
tranzacţii comerciale, servicii de consultanţă
privind achiziţionarea de produse în numele unor
firme, servicii de import şi export, servicii de
gestionare a vânzărilor, servicii de intermediere
şi consultanţă în afaceri în domeniul vânzării
de produse şi prestării de servicii, servicii de
preluare de comenzi telefonice pentru terţi, servii
de abonamente la publicaţii, pentru terţi, servicii
de abonamente la servicii de telecomunicaţii
pentru terţi, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu instrumente medicale, servicii
administrative pentru timiteri medicale, servicii
de publicitate pentru promovarea sensibilizararii
publicului de privire la afectiunile medicale,
servicii de publicitate, marketing si promovare cu
privire la servicii medicale.
38. Comunicare de informații prin televiziune,
difuzare audio, difuzare de filme prin televiziune,
difuzare de informații prin intermediul televiziunii,
difuzare de programe de radio și televiziune
interactive, difuzare de programe de televiziune,
difuzare de programe de televiziune retransmise
prin conectarea cablului la receptoarele de
televiziune, difuzare de programe prin internet,
difuzare de programe prin satelit, difuzare de
programe radio și de televiziune, difuzare de
programe video și audio prin internet, difuzare
de televiziune prin satelit, radiodifuziune și
transmitere de programe de televiziune cu plată,
radiodifuziune și transmitere de programe radio,
radiodifuziune de programe de televiziune pe
internet, radiodifuziune de conținut audiovizual
și multimedia pe internet, informații cu privire
la radiodifuziunea prin cablu a programelor
de televiziune, furnizare de informații despre
radiodifuziune, furnizare de comunicații prin
transmisii televizive, difuzarea la radio și
televiziune, difuzare radiofonică de informații
și alte programe, difuzare video, difuzarea
de muzică, transmisie de podcasturi, servicii
de podcasting, teledifuziune prin abonament,
servicii de transmisii audiovizuale, teledifuziune
simultană prin rețele globale de comunicare,
internet și rețele fără fir, servicii de difuzare
audio și video prestate pe internet, servicii
de comunicații televizuale, servicii de difuzare
prin satelit privind divertismentul, transmitere de
programe de televiziune, transmitere electronică
de știri, transmitere pe internet de conținut
creat de utilizatori, transmitere pe internet
de materiale video, filme, poze, imagini, text,
fotografii, jocuri, conținut creat de utilizatori,

conținut audio și de informații, transmisii video,
transmisii audio, video și multimedia prin internet
și alte rețele de comunicații, transmisie și
difuzare fără fir de programe de televiziune,
transmisie și difuzare de date, transmisie
wireless, emisiuni televizate, emisiuni de știri
(transmisii), telecomunicatii, telecomunicații prin
radio, servicii de telecomunicații interactive,
transmitere de programe radio și de
televiziune, furnizare de informații cu privire la
radiodifuziunea prin cablu a programelor de
televiziune, difuzare de programe de televiziune
prin cablu, servicii de televiziune radiodifuzată
pentru telefoane mobile, radiodifuziune și
transmitere de programe de televiziune,
servicii de transmisie de programe de
televiziune în sistem pay-per-view, servicii
de difuzare referitoare la televiziunea prin
protocol de internet (iptv), furnizarea accesului
de telecomunicații la programe de televiziune
furnizate printr-un serviciu la cerere.
41. Producția de emisiuni radiofonice, producție
de emisiuni de televiziune, producere de
emisiuni-concurs pentru televiziune, producție
de emisiuni de televiziune de divertisment,
pregătire de emisiuni de divertisment pentru
cinema, divertisment de natura emisiunilor
de știri televizate, servicii pentru producție
de divertisment sub formă de emisiuni
de televiziune, prezentare de programe
de televiziune, producție de programe de
televiziune, programe de televiziune prin
cablu (programare), producție de programe
educative de televiziune, producție de programe
animate pentru televiziune și televiziunea prin
cablu, producție de programe radiofonice și
de televiziune, producție de programe de
televiziune în direct, producție de programe
de televiziune cu subtitrare, creare de formate
pentru programe de televiziune, servicii de
producție de programe de televiziune, publicare
de broșuri cu informații despre programele de
televiziune, pregătire și producție de programe
de radio și televiziune, producție de divertisment
sub formă de programe de televiziune, servicii
educaționale sub formă de programe muzicale
de televiziune, servicii de programe de știri
pentru radio sau televiziune, furnizare de filme
și de programe de televiziune nedescărcabile la
televiziune cu plată, servicii de diverstisment sub
formă de programe de televiziune, planificarea
programelor de radio și de televiziune, furnizare
de programe de televiziune, nedescărcabile,
cu ajutorul serviciilor de transmisie video la
cerere, furnizare de informații sportive prin
intermediul mesajelor telefonice preînregistrate,
servicii de educație și instruire referitoare
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la asistența medicală, servicii de educație
furnizate prin televiziune, servicii de educație
furnizate prin intermediul radioului, organizare
de cursuri prin metode de educație deschisă,
servicii de informații prin telefon referitoare
la educație, servicii de educație furnizate
prin programe de televiziune, producție de
filme pentru televiziune, producție de filme de
televiziune și cinematografice, furnizare de filme
și de programe de televiziune nedescărcabile
pe canale de televiziune cu plată, servicii de
divertisment de televiziune cu circuit închis,
producție de programe pentru televiziunea
prin cablu, pregătire de programe radiofonice
și de televiziune, producție de programe de
televiziune prin cablu, furnizare de informații
despre divertisment prin servicii de televiziune,
de bandă largă, fără fir și online, furnizare
de programe multimedia de divertisment prin
servicii de televiziune, de bandă largă, fără fir și
online, emisiuni de radio (programare), productie
de podcasturi, creare (redactare) de conținut
educațional pentru podcasturi.
44. Servicii de asistență medicală pentru
oameni, servicii de igienă și frumusețe
pentru oameni, servicii de îngrijire mentală,
analiză comportamentală în scop medical,
asistență psihologică, consiliere privind
eliberarea încărcăturii emoționale asociate
afecțiunilor medicale, consiliere privind
tratarea psihologică a afecțiunilor medicale,
consiliere psihologică, consilierea psihologică
a personalului, consultanță privind psihologia
integrativă, consultații psihiatrice, elaborare
de profiluri psihologice, elaborare de profiluri
psihologice în scopuri medicale, examinare
psihologică, furnizare de informații privind
modificarea comportamentului, furnizare de
informații referitoare la psihologie, furnizarea
de centre de reabilitare pentru persoanele
cu tulburări psihice, oferire de tratamente
psihologice, psihoterapie holistică, realizare de
evaluări și examinări psihologice, servicii de
consiliere psihologică în domeniul sporturilor,
servicii de consultanță în materie de conduită
personală, servicii de diagnostice psihologice,
servicii de evaluare a personalității (servicii
de sănătate mintală), servicii de evaluare
psihologică, servicii de evaluare și examinare
psihologică, servicii de examinare psihologică,
întocmire de rapoarte psihologice, tratament
psihologic, teste psihologice efectuate în
scopuri medicale, teste psihiatrice, teste
de personalitate cu scopuri psihologice,
teste de personalitate (servicii de sănătate
mintală), testare psihometrică în scopuri
medicale, terapie psihologică pentru sugari

și copii, terapie prin artă, terapie asistată
de animale, servicii psihiatrice, servicii oferite
de un psihoterapeut, servicii de psihoterapie,
servicii de psihologie oferite individual sau
grupurilor, servicii de psihologie ocupațională,
servicii de psihologie, servicii farmaceutice,
consiliere farmaceutică, consultanță și servicii
de informații despre produse biofarmaceutice,
consultanță și servicii de informații oferite pe
internet, referitoare la produse farmaceutice,
consultanță și servicii de informații referitoare
la produse farmaceutice, consultații în domeniul
farmaceutic, eliberare de produse farmaceutice,
pe bază de prescripție medicală, furizare
de informații pacienților în legătură cu
administrarea medicamentelor, furnizare de
informații referitoare la medicină, furnizare de
informații referitoare la produse farmaceutice,
preparare de rețete în farmacii, preparare și
dozare de medicamente, prepararea de rețete
de către farmaciști, servicii de consiliere privind
produsele farmaceutice, servicii de informații
despre prepararea și dozarea de medicații,
servicii medicale, stomatologie, servicii prestate
de opticieni, ajustare dispozitive ortopedice,
analiza serului uman pentru tratamente
medicale, analiza țesuturilor umane pentru
tratament medical, analize de arn sau de adn
pentru diagnosticul și pronosticul cancerului,
analize de depistare a drogurilor, alcoolului
și adn pentru scopuri medicale, analize
medicale pentru diagnosticul și tratamentul
persoanelor, analiză toxicologică pentru scopuri
medicale, asistență medicală de urgență,
chirurgie estetică, chirurgie estetică și plastică,
chirurgie plastică, compilarea de rapoarte
medicale, comsiliere farmaceutică, consiliere
medicală în domeniul dermatologiei, consiliere
medicală în domeniul geriatriei, consiliere
medicală în domeniul gravidității, consiliere
medicală în domeniul slăbitului, consiliere
medicală în legătură cu stresul, consiliere
privind sănătatea publică, consiliere referitoare
la necesitățile medicale ale persoanelor în
vârstă, consiliere în domeniul imunologiei,
consiliere în domeniul nașterii, consultanță cu
privire la teste de auz, fixare de proteze
pentru membre, fixare de proteze, fixare
de orteze, fixare de membre artificiale, de
dispozitive protetice și de proteze, fixare de
dispozitive protetice, examinarea medicală a
persoanelor, examinare ginecologică de frotiu
papanicolau, emiterea de rapoarte medicale,
efectuarea examenelor medicale, efectuare de
studii asupra somnului pentru diagnosticare
medicală sau tratament, donații de sânge,
diagnosticarea bolilor, depozitare de celule stem,
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depistarea osteoporozei, depistarea consumului
de droguri pentru angajare, depistare medicală
(screening) referitoare la cord, depistare
medicală (screening), control antidopaj al
sportivilor participanți la competiții pentru
detectarea de substanțe dopante ilegale sau
interzise, controale pe baza razelor x în scopuri
medicale, consultații medicale, consultanță și
servicii de informații despre produse medicale,
consultanță privind asistența medicală oferită de
doctori și de alt personal medical specializat,
consultanță medicală pentru alegerea corectă de
scaune cu rotile, comode, dispozitive de ridicare
pentru persoanele cu handicap, cadre pentru
mers și paturi, consultanță medicală cu privire
la pierderea auzului, închiriere de instrumente
medicale, închiriere de instrumente chirurgicale,
implantarea părului, imagistică optică pentru
diagnosticare medicală, imagistică cu raze x
de uz medical, furnizarea de informatii online
referitoare la oncologie, furnizare de terapii
cu laser pentru tratarea afecțiunilor medicale,
furnizare de servicii medicale, furnizare de
servicii de asistență medicală la evenimente
sportive, furnizare de informații și noutăți în
domeniul medicinei, furnizare de informații
prin internet în domeniul diabetului, furnizare
de informații online despre prevenirea bolilor
cardiovasculare și a atacurilor de cord, furnizare
de informații nutriționale despre băuturi pentru
pierderea în greutate de uz medical, furnizare
de informații nutriționale despre alimente pentru
pierderea în greutate de uz medical, furnizare de
informații medicale în sectorul sănătății, furnizare
de informații medicale în domeniul pierderii
în greutate, furnizare de informații medicale
în domeniul geriatriei, furnizare de informații
medicale în domeniul dermatologiei, furnizare
de informații medicale referitoare la substanțe
toxice, furnizare de informații despre tratarea
încheieturilor dislocate, a entorselor sau a
fracturilor de oase, furnizare de informații despre
servicii medicale, furnizare de informații despre
servicii de asistență medicală, furnizare de
informații cu privire la vaccinurile recomandate
pentru călătoriile în străinătate, furnizare de
echipamente medicale, furnizare de asistență
medicală pentru monitorizarea pacienților care
urmează un tratament medical, întocmire de
rapoarte referitoare la examinarea medicală a
persoanelor, întocmire de rapoarte referitoare
la aspecte medicale, îngrijirea medicală a
picioarelor, servicii de îngrijire a bolnavilor,
îngrijire paliativă, îngrijire medicală ambulatorie,
îngrijire medicală, îndepărtarea cu laser a
venelor varicoase, îndepărtare cu laser a
telangiectaziilor, îndepărtare cu laser a ciupercii

unghiei piciorului, servicii de analiză de ser
sangvin, servicii de analiză a urinei, servicii
de analize de sânge, servicii de analize de
depistare a consumului de droguri, servicii
consultative privind aparate și instrumente
medicale, servicii ale unei bănci de sânge de
cordon ombilical, servicii ale clinicilor medicale,
screening de adn pentru scopuri medicale,
recoltarea și conservarea sângelui uman,
realizare de analize medicale pentru factorii
de risc ai bolilor cardiovasculare, podolog,
planificare de tratamente medicale, servicii de
asistență medicală, interpretare de semnale
electrocardiografice, informații referitoare la
donarea de sânge, servicii de consiliere în
materie de probleme medicale, servicii de
consiliere în materie de instrumente medicale,
servicii de consiliere medicală la domiciliu,
servicii de consiliere legate de tratarea bolilor
degenerative, servicii de clinici medicale de
zi pentru copii bolnavi, servicii de clinici
medicale si de sanatate, servicii de clinici
de chirurgie estetică și plastică, servicii
de chirurgie oculară cu laser, servicii de
chimioterapie, servicii de caritate, respectiv
furnizarea de servicii medicale pentru persoane
cu nevoi speciale, servicii de caritate, respectiv
furnizarea de servicii medicale, servicii de
bănci de sânge, servicii de bănci de ochi,
servicii de audiologie, servicii de asistență și
analize medicale referitoarea la tratamentul
pacienților, servicii de consultanta in domeniul
asistentei medicale, servicii de asistență tehnică
medicală în materie de sănătate, servicii de
asistență medicală pediatrică, servicii de analize
medicale în scop de diagnostic și tratament
furnizate de laboratoare medicale, servicii
de analize medicale în cadrul tratamentului
pentru persoane, prestate de un laborator
medical, servicii de analize medicale în cadrul
tratamentului pentru persoane, servicii de
analize medicale în cadrul tratamentului pentru
pacienți, servicii de analize medicale pentru
diagnosticul și pronosticul cancerului, servicii de
analize medicale pentru diagnosticul cancerului,
servicii de analize medicale pentru boli
cardiovasculare, servicii de analize medicale,
servicii de donare de spermă umană, servicii
de diagnostic chirurgical, servicii de depistare
în domeniul astmului, servicii de depistare în
domeniul apneei în somn, servicii de depistare
medicală în domeniul astmului, servicii de
depistare medicală în domeniul apneei în
somn, servicii de depistare a hipertensiunii,
servicii de depistare a hepatitei, servicii de
depistare a diabetului, servicii de depistare
a cancerului uterin, servicii de depistare a
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cancerului testicular, servicii de depistare a
cancerului la plămâni, servicii de depistare
a cancerului intestinal, servicii de depistare
a cancerului de sân, servicii de depistare a
cancerului de prostată, servicii de depistare
a cancerului, servicii de control fizic, servicii
de consultanță în materie de implanturi
ortopedice, servicii de consultanță în domeniul
chirurgiei, servicii de consultanță referitoare la
implanturile prostetice, servicii de consultanță
legate de servicii medicale, servicii de consiliere
referitoare la bolile degenerative, servicii de
consiliere privind intrumentele chirurgicale,
servicii de consiliere medicală individuală oferite
pacienților, servicii de consiliere medicală,
servicii de îngrijiri medicale, servicii de tratament
medical, servicii de tratament de fertilitate
pentru persoane, servicii de tratament de
chelare, servicii de tratament chirurgical, servicii
de teste medicale pentru diagnosticul și
tratamentul bolilor, servicii de testare medicală,
și anume, evaluarea condiției fizice, servicii
de testare auditivă, servicii de telemedicină,
servicii de scanare cu colonoscopie, servicii
de recuperare a informațiilor medicale, servicii
de patologie, servicii de oftalmologie, servicii
de monitorizare transtelefonică a inimii, servicii
de medicină sportivă, servicii de medicină
regenerativă, servicii de medicină alternativă,
servicii de manipulare osteo-articulară, servicii
de mamografie, servicii de imagistică medicală,
servicii de furnizare de informații medicale,
servicii de flebotomie, servicii de fertilizare
în vitro, servicii de examinări medicale,
servicii de evaluare medicală, servicii medicale
în domeniul tratamentului durerilor cronice,
servicii medicale în domeniul oncologiei,
servicii medicale în domeniul nefrologiei,
servicii medicale în domeniul diabetului, servicii
medicale pentru tratamentul pielii, servicii
medicale pentru tratamentul cancerului de
piele, servicii medicale pentru tratamentul
afecțiunilor corpului omenesc, servicii medicale
pentru diagnosticarea bolilor corpului omenesc,
servicii medicale oferite de clinici medicale,
servicii medicale furnizate prin telefon (servicii
medicale), servicii medicale de ședere de
sănătate la fermă, servicii medicale de stațiuni
balneare, servicii medicale de stațiune de
tratament, servicii medicale de evaluare a
sănătății, servicii medicale de diagnostic (testare
și analiză), servicii ginecologice, servicii furnizate
de spitale private, servicii furnizate de bănci de
spermă, servicii dermatologice pentru tratarea
afecțiunilor pielii, servicii de vaccinare, servicii
de ultrasunete pentru scopuri medicale, servicii
de tratamente pentru dependenții în sevraj,

servicii de tratamente medicale oferite de un
centru spa, servicii de tratamente medicale
oferite de clinici și spitale, servicii de tratament
medical la domiciliu, teste de colesterol,
teste de auz, testare medicală în scopul
diagnosticării sau pentru tratament, testare
genetică în scopuri medicale, testare antidrog
pentru depistarea abuzului de substanțe,
termoterapie medicală, terapie de raclaj pe
meridian (gua sha), terapie cu unde de șoc,
terapie ayurvedică, sfaturi medicale pentru
persoanele cu dizabilități, servicii spitalicești,
teste de sarcină, teste vasculare, tratament și
îngrijire prin biorezonanță, tratarea dislocațiilor
articulațiilor, entorselor, fracturilor sau a altor
leziuni similare (judo-seifuku), chiropractică,
case de odihnă, asistență sanitară în legătură cu
terapia de relaxare, asistență sanitară în legătură
cu naturopatia, asistență sanitară în legătură
cu osteopatia, asistență sanitară în legătură
cu masaje terapeutice, asistență sanitară în
legătură cu homeopatia, asistență sanitară în
legătură cu hidroterapia, asistență sanitară în
legătură cu exercițiile terapeutice, asistență
sanitară în legătură cu chiropractica, asistență
sanitară în legătură cu ajunarea, asistență
sanitară în legătură cu acupunctura, asistență
sanitară sub formă de companii de asigurări
de sănătate, asistență medicală la domiciliu,
asistarea persoanelor în vederea renunțării la
fumat, analize genetice pe animale în scopuri
de diagnostic sau tratament, analiza alcoolemiei
în scopuri medicale, ambulatorii, ajustare a
dispozitivelor auditive, închiriere de echipamente
pentru îngrijirea sănătății umane, analiză
cosmetică, aplicare de produse cosmetice pe
corp, aplicarea produselor cosmetice pe față,
servicii de complexuri balneare, consultanță cu
privire la frumusețe, consultanță pe internet
în domeniul îngrijirii corpului și a frumuseții,
consultanță în domeniul cosmeticii, consultanță
în domeniul îngrijirii corpului și a frumuseții,
electroliză cosmetică, electroliză cosmetică
pentru îndepărtarea părului, electroliză efectuată
în scopuri cosmetice, eliminarea celulitei, servicii
de epilat cu ceară, furnizare de echipamente
pentru băi cu jeturi de apă sub presiune, îngrijirea
estetică a picioarelor, îngrijiri de igienă pentru
oameni, îngrijiri de igienă și frumusețe, servicii cu
laser pentru întinerirea pielii, îngrijire cosmetică
pentru persoane, saloane de frumusețe, saloane
de coafură, saloane de îngrijire a pielii, servicii
consultative privind îngrijirea părului, servicii
cosmetice de îngrijire corporală, refacerea
părului, manichiură, furnizare de servicii ale
băilor termale, furnizare de informații în materie
de frumusețe, servicii de epilare cu laser,



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 06/2022

620

servicii de frumusețe oferite de un centru spa,
servicii de consultanță în domeniul cosmetic,
servicii de consultanță în domeniul machiajului,
servicii de consultanță privind machiajul, oferite
online sau față în față, servicii de consultanță
cu privire la tratamentele de înfrumusețare,
servicii de consultanță cu privire la îngrijirea
pielii, servicii de consultanță privind machiajul
oferite online, servicii de consultanță privind
machiajul și servicii de aplicare a acestuia,
servicii de bronzare în scopuri cosmetice (pentru
oameni), servicii de tratament pentru îngrijirea
tenului, servicii de saună cu infraroșii, servicii de
micropigmentare, servicii de liposucție, servicii
pentru îngrijirea pielii capului, servicii pentru
îngrijirea pielii, servicii personale terapeutice
referitoare la îmbunătățirea circulației sangvine,
servicii personale terapeutice referitoare la
îndepărtarea celulitei, tratament pentru păr,
tratament cu laser pentru creșterea părului,
tratament cosmetic cu laser pentru îndepărtarea
părului nedorit, tratamente cosmetice pentru
corp, tratamente cosmetice pentru ten.

───────

(540)

Nivelul de Constiinta
Dezvoltare Constiinta

Conscience Level Lift Your
Conscience Level Develop All

Your Life Aspects Rational
Emotional Instinctual

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.01; 02.01.23

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

41. Editare de publicații, servicii de editare
de texte scrise, altele decât cele publicitare,
furnizare de publicații on-line, furnizare online
de reviste cu articole pe teme generale
care nu pot fi descărcate, publicare de
buletine informative, publicare de cărți, publicare
de calendare de evenimente, furnizarea de
informații referitoare la activitatea editorială,
furnizarea de publicații electronice, care nu pot
fi descărcate, microeditare, publicare de afișe,
publicare de broșuri, consultanță editorială,
creare (redactare) de conținut educațional pentru
podcasturi, creare (redactare) de podcast-uri,
editare de cărți și recenzii, editare de materiale
tipărite care conțin poze, altele decât cele de
uz publicitar, publicare de cărți audio, publicare
de cărți de muzică, publicare de cărți educative,
publicare de cărți electronice și periodice
pe internet, publicare de cărți instructive,
publicare de cărți și periodice electronice online,
publicare de cărți și recenzii, publicare de
cărți și reviste, publicare de cărți, reviste,
almanahuri și jurnale, publicare de documente,
publicare de documente în materie de pregătire
profesională, știință, dreptul public și probleme
sociale, publicare de ghiduri pentru învățământ
și instruire, publicare de lucrări științifice,
publicare de manuale, publicare de manuale
de instruire, publicare de materiale care pot fi
accesate prin intermediul bazelor de date sau
prin internet, publicare de materiale didactice,
publicare de materiale didactice educative,
publicare de materiale editoriale pe site-uri
accesibile printr-o rețea globală de calculatoare,
publicare de materiale educative, publicare
de materiale educative tipărite, publicare de
materiale pe suporturi de date magnetice
sau optice, publicare de materiale tipărite
privind drepturile de proprietate intelectuală,
publicare de materiale tipărite referitoare la
animale de companie, publicare de materiale
tipărite în domeniul educativ, publicare de
materiale tipărite în format electronic, publicare
de materiale tipărite în format electronic pe
internet, publicare de materiale tipărite, altele
decât textele publicitare, publicare de materiale
tipărite, cu excepția textelor publicitare, sub
formă electronică, publicare de materiale și
publicații tipărite, publicare de materiale tipărite,
inclusiv în format electronic, altele decât cele
de uz publicitar, publicare de periodice și
cărți în format electronic, publicare de povești,
publicare de produse de imprimerie, publicare

(210) M 2022 01243
(151) 17/02/2022
(732) LIVIU CATALIN CHITES, STR.

CLUJ NR. 81, BL 9 SC. A ET 8
AP. 33, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
011492, ROMANIA
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de publicații periodice, publicare de recenzii,
publicare de reviste cu informații științifice,
publicare de reviste electronice, publicare de
reviste pe internet, publicare de reviste în
format electronic pe internet, publicare de
reviste și cărți, publicare de texte, publicare
de texte educative, publicare de texte sub
formă de cd-rom-uri, publicare de texte sub
formă de mijloace electronice, publicare de texte
și imagini, inclusiv în format electronic, altele
decât cele în scopuri publicitare, publicare de
texte, altele decât textele publicitare, publicare
electronică de texte și materiale tipărite,
cu excepția textelor publicitare, pe internet,
publicare electronică on-line de periodice și cărți,
publicare multimedia, publicare multimedia de
cărți, publicare multimedia de materiale tipărite,
publicare on-line de cărți și reviste electronice,
publicare online de ziare electronice, publicare și
editare de cărți, publicare și editare de materiale
tipărite, publicarea de fotografii, publicarea
de manuale de lucru pentru administrarea
afacerilor, publicarea de materiale multimedia
online, publicarea de produse de imprimerie,
publicarea de reviste pentru consumatori,
publicații de literatură didactică, redactare de
texte, redactarea de scenarii, redactarea de
texte, altele decât cele publicitare, scriere de
discursuri, altele decât cele pentru scopuri
publicitare, scriere de scenarii, scriere de texte,
cu excepția textelor publicitare, pentru difuzarea
prin servicii de teletext, scriere și publicare de
texte, cu excepția textelor publicitare, servicii
de agenție literară, servicii de club de cărți
cu furnizarea de informații cu privire la cărți,
servicii de consultanță cu privire la publicarea
de texte scrise, servicii de consultanță în
domeniul editorial, servicii de consultanță în
materie de publicare de cărți, servicii de editare,
servicii de editare computerizată, servicii de
paginare pentru alte scopuri decât cel publicitar,
servicii de publicare a publicațiilor periodice
și neperiodice, altele decât textele publicitare,
servicii de publicare de divertisment video digital,
audio și multimedia, servicii de publicare de
reviste, servicii de publicare de text electronic,
servicii de publicare electronică, servicii de
publicare on-line, servicii de publicare, cu
excepția tipăririi, servicii de publicare, inclusiv
servicii de publicare electronică, servicii de
scriere la comandă în scopuri nepublicitare,
servicii de scriere pentru bloguri, acreditare
de performanțe educaționale, activități culturale,
activități de divertisment, sportive și culturale,
activități sportive și culturale, administrare
(organizare) de activități culturale, administrare
(organizare) de servicii de divertisment,

administrare (organizare) de spectacole de
jocuri, angajare de artiști scenici pentru
evenimente (servicii de reprezentare), servicii
oferite ateliere organizate în scopuri culturale,
servicii oferite de ateliere recreative, servicii
oferite de centre de divertisment, acreditare
de competențe profesionale, certificare de
servicii de educație, concursuri cu cai, cărți
(împrumut de -), concursuri hipice, concursuri
televizate, consultanță referitoare la planificare
de petreceri, consultanță în materie de
planificare de evenimente speciale, coordonare
de activități culturale, coordonare de activități
de divertisment, coordonare de evenimente
culturale, coordonare de evenimente de
divertisment, coordonare de festivaluri de artă
interpretativă, coordonare de festivaluri de film,
degustare de vinuri (servicii de divertisment),
demonstrații de dans masculin, desfășurare
de ceremonii în scopuri de divertisment,
divertisment, divertisment (informații în materie
de -), educație și formare în domeniul
muzicii și divertismentului, educație și instruire,
organizarea de expoziții canine, organizarea de
expoziții cu animale (efectuare de -), organizarea
de expoziții de animale, organizarea de expoziții
de animale și dresură de animale, furnizare
de activități culturale, furnizare de activități
recreative, furnizare de atracții pentru vizitatori
în scopuri culturale, furnizare de atracții pentru
vizitatori în scopuri de divertisment, furnizare
de divertisment prin intermediul podcasturilor,
furnizare de imagini online nedescărcabile,
furnizare de informații despre activități culturale,
furnizare de informații despre divertisment prin
intermediul internetului, furnizare de informații
despre divertisment prin mijloace electronice,
furnizare de informații despre divertisment și
evenimente de divertisment, în rețele online
și pe internet, furnizare de informații despre
filme, furnizare de informații online referitoare
la mijloace media audio și vizuale, furnizare
de informații referitoare la cărți, furnizare
de informații referitoare la programe de
televiziune, furnizare de informații în domeniul
divertismentului prin rețele de calculatoare,
furnizare de informații în materie de recreere,
îndrumare, informare în legătură cu activități
culturale, informații în materie de recreere,
organizare de conferințe, expoziții și concursuri,
organizare de activități culturale pentru tabere
de vară, organizare de activități de divertisment,
organizare de activități de divertisment pentru
tabere de vară, organizare de activități educative
pentru tabere de vară, organizare de activități
recreative, organizare de carnavaluri, organizare
de competiții, organizare de congrese și de
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conferințe în scopuri culturale și educative,
organizare de evenimente culturale în cadrul
comunităților, organizare de evenimente de
divertisment și evenimente culturale, organizare
de evenimente de recreere, organizare de
evenimente muzicale, organizare de evenimente
pentru divertisment, organizare de evenimente
recreative, organizare de evenimente sportive și
culturale comunitare, organizare de evenimente
în scop cultural, de divertisment și sportiv,
organizare de evenimente în scopuri culturale,
organizare de excursii pentru divertisment,
organizare de expoziții canine, organizare
de festivaluri pentru divertisment, organizare
de festivaluri pentru scopuri de divertisment,
organizare de festivaluri în scopuri recreative,
organizare de festivaluri, organizare de
festivaluri în scopuri culturale, organizare de
festivități în scopuri culturale, organizare de
gale, organizare de petreceri, organizare de
prezentări în scopuri culturale, organizare de
prezentări în scopuri recreative, organizare de
serbări în scopuri de divertisment, organizare
de serbări în scopuri educative, organizare
de serbări în scopuri recreative, organizare
de servicii de divertisment, organizare de
spectacole, organizare de spectacole pe scenă,
organizare de spectacole vizuale, organizare de
întâlniri în domeniul divertismentului, organizare
de spectacole de divertisment, organizare
de spectacole în scopuri de divertisment,
organizare de turnee de recreere, organizare de
tururi ghidate la obiective culturale în scopuri
educative, organizare de webinare, organizare
și coordonare de activități culturale, organizare
și coordonare de evenimente de degustare de
vinuri, în scopuri recreative, organizarea de
evenimente culturale și artistice, organizarea de
festivaluri în scopuri culturale, organizarea de
spectacole aeriene, organizarea de spectacole
culturale, organizarea de spectacole în scopuri
culturale, organizarea spectacolelor, planificare
și coordonare de petreceri (divertisment),
planificarea de petreceri, planificarea de
petreceri (divertisment), planificarea de recepții
(divertisment), planificarea de spectacole,
pregătire de programe de divertisment pentru
difuzare, pregătire de programe documentare
pentru difuzare, pregătire pentru copii în
activități de aventură, pregătirea de texte pentru
publicare, producție audio, video și multimedia
și fotografie, prezentări audiovizuale, prezentări
de filme în scopuri educative, producție
de documentare, producție de documentare
cinematografice, producție de spectacole,
servicii culturale, servicii de agrement, servicii
de divertisment, servicii de divertisment audio,

servicii de divertisment furnizate on-line printr-
o bază de date computerizată sau prin internet,
servicii de divertisment pentru marele public,
servicii de educație, instruire și divertisment,
servicii de planificare de petreceri, servicii de
prezentare audiovizuală în scopuri recreative,
servicii de recepție (divertisment), servicii
de recepții pentru companii (divertisment),
servicii educative și de instruire, sisteme de
joc (divertisment, educație), servicii specifice
școlilor (educație), organizarea de spectacole cu
animale, servicii oferite de tabere de recreere,
servicii oferite de tabere de vară (divertisment și
educație), educație, divertisment și sport.

───────

(210) M 2022 01244
(151) 24/02/2022
(732) ELITEX-TEVALE SRL, BLD.

LIBERTATII NR. 1, BL. D, SC.
3, ET. 6, AP. 66C, JUDETUL
DAMBOVITA, TARGOVISTE,
130009, DAMBOVIȚA, ROMANIA

(540)

JULIETTE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
24. Lenjerie de uz casnic, fete de perna,
cearsafuri, saci de dormit pentru bebelusi, fete
de masa nu din hartie, fata (lenjerie de uz
casnic), prosoape din material textil.

───────

(210) M 2022 01245
(151) 17/02/2022
(732) DOGAN MEDIA INTERNATIONAL

SA, BULEVARDUL MĂRĂȘTI, NR.
65-67, INTRAREA D, PAVILION T,
SECTOR 1, BUCURESTI, 011465,
ROMANIA

(540)

CASA IUBIRII
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
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9. Filme cinematografice şi spectacole de
televiziune descărcabile cu poveşti, spectacole
de teatru şi spectacole neteatrale, tonuri de
apel şi înregistrări de sunet descărcabile cu
muzică şi alte sunete, toate pentru dispozitive de
comunicaţii fără fir, înregistrări audio şi vizuale cu
divertisment de acţiune live, divertisment animat,
muzică, povestiri şi jocuri, înregistrări muzicale,
programe pentru jocuri de calculator, suporturi
de mouse, suporturi pentru încheietura mâinii
şi pentru antebraţ, utilizate la calculator, căşti
audio, căşti auriculare, căşti pentru telefoane
celulare, huse de protecţie, învelitori, cutii
şi curele pentru telefoane celulare, tocuri
pentru ochelari şi ochelari de soare, magneţi
decorativi, jocuri de calculator descărcabile,
software descărcabil pentru jocuri de calculator
destinat utilizării cu telefoane mobile, tablete
şi calculatoare personale, aplicaţii software de
calculator, descărcabile.
16. Calendare, felicitări (tipărite), afişe,
papetărie, jurnale nescrise, mape, hârtie, carti
postale, autocolante (articole de papetărie),
abţibilduri pentru bara de protecţie a vehiculelor,
hârtie de împachetat cadouri, pungi pentru
cadouri, decoraţiuni din hârtie pentru petreceri,
invitaţii tipărite, cartonaşe de schimb, şerveţele
de masă din hârtie, pungi din hârtie sau
plastic pentru petreceri, carnete de notiţe,
jurnale şi agende, planificatoare zilnice (rechizite
de birou), albume, cărţi cu abţibilduri pentru
activităţi, tatuaje temporare.
18. Genţi, rucsacuri, genţi de plajă, borsete,
umbrele.
25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
încălţăminte, articole pentru acoperirea capului,
mănuşi (articole de îmbrăcăminte), articole de
îmbrăcăminte pentru copii mici, accesorii pentru
costume, inclusiv articole fantezie care servesc
la acoperirea capului, costume de costumat.
28. Decoraţiuni (ornamente) pentru pomul de
crăciun, jocuri de societate, jocuri de masă,
cărţi de joc, jucării, figurine de jucărie, jocuri de
interpretare de roluri, jucării de pluş.
35. Publicitate prin intermediul serviciilor media
audiovizuale, publicitate tv, publicitate radio,
publicitate online, publiciate online prin
intermediul dispozitivelor electronice, inclusive
tablete si telefoane, servicii de promovare
si publicitate oferite pe si prin internet,
extranet, lans, si alte retele de comunicatii
electronice, promovare de divertisment, filme,
programe, material de promovare divertisment,
trailere pentru divertisment, sport, concerte,
stiri privint celebritati si divertisment, promovare
privind educatie, jocuri, activitati, concursuri,

evenimente, organizare si desfasurare de
expozitii si competitii.
38. Servicii de comunicatii si transmisie,
respectiv transmisie de voce, audio, sunet,
video, imagini, grafica, mesaje si date
prin reletele de telecomunicatii, retele de
telecomunicatii fara fir, internet, retele de
servicii de informatii si retele de date, servicii
de transmisie, respectiv servicii de transmisie
prin cablu, servicii de transmisie prin satelit,
transmisie electronica de continut de date,
grafica, sunet si video, transmisie si streaming
de programe, continut audio si vizual, si
continut media de divertisment prin retele
de calculatoare globale si prin retele de
comunicatii fara fir, servicii de transmisie de
continut media audiovizual de divertisment,
servicii de transmisie de continut media tematic,
servicii de retransmisie de continut media
audiovizual, servicii de furnizare de continut
media audiovizual, inclusiv online, servicii de
televiziune prin radiodifuzare, prin internet,
servicii de radio, radiodifuzare tv prin cablul
radiodifuzare tv prin satelit, radiodifuzare fara
fir, transmisii video la cerere, radiodifuzare tv
pe baza de abonament, radiodifuzare tv de
tip pay per view, servicii media mobile de
natura transmisiilor electronice, radiodifuzare
si transmisiune de continut audio, video
si multimedia inclusiv text, date, imagini,
audio, fisiere video si audio prin intermediul
internetului, comunicatiilor fara fir, retelelor de
comunicatii electronice si retele de calculatoare,
servicii de stiri si de agentii de stiri, servicii
interactive de televiziune precum telecomunicatii
si/sau comunicatii si/sau radiodifuzare si/
sau transmisie, servicii interactive pentru
telespectatori inclusiv spectatorii pe telefoane
mobile si pcuri sau alte dispozitive electronice,
fie servicii de telecomunicatii si/sau comunicatii
si/sau radiodifuzare si/sau transmisie, servicii
de radiodifuzare care incorporeaza servicii
interactive, servicii de transmisie, servicii de
radiodifuzare, servicii de simulcast, servicii
de comunicatii si telecomunicatii video on
demand, inclusiv servicii de comunicatii si
telecomunicatii near video on demand, furnizare,
prin toate mijloacele si modalitatile de transmisie
si comunicatii, de divertisment, filme, opere
audiovizuale, programe audiovizuale, videouri,
programe de televiziune, stiri, continut editorial.
41. Creatie de inregistrari sonore, vizuale,
audiovizuale, prin orice mijloace si modalitati,
productie de inregistrari sonore, vizuale,
audiovizuale, prin orice mijloace si modalitati,
distributie de inregistrari sonore, vizuale,
audiovizuale, prin orice mijloace si modalitati,
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creatie, productie si distributie de programe de
televiziune si filme, prin orice mijloace, creatie
de opere audiovizuale, emisiuni, programe,
materiale audio/audiovideo de orice tip de
continut, productie de opere audiovizuale,
emisiuni, programe, materiale audio/audiovideo
de orice tip de continut, distributie de opere
audiovizuale, emisiuni, programe, materiale
audio/audiovideo de orice tip de continut,
furnizare de video on demand, programe de
televiziune si filme, furnizare de video care
nu poate fi descarcat, programe de televiziune
si filme, furnizare de continut de divertisment
online, servicii de divertisment prin intermediul
unei rețele de comunicații, de natura jocurilor
online și a site-urilor web care oferă o mare
varietate de informații de divertisment de interes
general, servicii de entertainment, creatie,
productie, furnizare si distributie de programe
multimedia, servicii de informare privind
divertismentul, creatie, productie, furnizare si
distributie jocuri interactive video si pentru
mobil, creatie, productie si comunicare de
divertisment, stiri si servicii educationale printr-
o retea globala de comunicare de natura
unor pagini de internet afisand o varietate de
informatie de divertisment de interes general cu
privire la divertisment, aducatie, antrenamente,
sport, sanatate, cultura, inclusiv filme, programe
de televiziune, videouri, clipuri de filme, fotografii,
si alte materiale multimedia, inclusiv sub forma
de podcasts si webcasts, informatii cu privire la
divertisment, filme, documentare, stabilire grila
de programe tv si radio, materiale de promovare,
trailere, sport, concerte, competitii, celebritati,
stiri de divertisment, programe, educatie,
jocuri, cultura, timp liber, activitati, sanatate,
concursuri si evenimente, organizare, productie
si prezentare de showuri, competitii, spectacole
de jocuri, concerte, expozitii, evenimente,
concursuri, evenimente de scena, reprezentatii
teatrale, reprezentatii live, servicii de cluburi de
fani, divertisment interactiv on-line, coordonare
de evenimente şi activităţi de divertisment,
evenimente şi activităţi recreative interactive cu
participarea publicului, furnizare de informatii si
servicii de consultanta privind oricare din cele
anterior mentionate.

───────

(210) M 2022 01246
(151) 17/02/2022
(732) DOGAN MEDIA INTERNATIONAL

SA, BULEVARDUL MĂRĂȘTI NR.
65-67, INTRAREA D, PAVILION T,
SECTOR 1, BUCURESTI, 011465,
ROMANIA

(540)

JOCUL CUVINTELOR
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Filme cinematografice şi spectacole de
televiziune descărcabile cu poveşti, spectacole
de teatru şi spectacole neteatrale, tonuri de
apel şi înregistrări de sunet descărcabile cu
muzică şi alte sunete, toate pentru dispozitive de
comunicaţii fără fir, înregistrări audio şi vizuale
cu divertisment de acţiune live, divertisment
animat, muzică, povestiri şi jocuri, înregistrări
muzicale, programe pentru jocuri de calculator
(software de calculator), suporturi de mouse,
suporturi pentru încheietura mâinii şi pentru
antebraţ, utilizate la calculator, căşti audio, căşti
auriculare, căşti pentru telefoane celulare, huse
de protecţie, învelitori, cutii şi curele pentru
telefoane celulare, tocuri pentru ochelari şi
ochelari de soare, magneţi decorativi, jocuri
de calculator descărcabile, software descărcabil
pentru jocuri de calculator destinat utilizării
cu telefoane mobile, tablete şi calculatoare
personale, aplicaţii software de calculator,
descărcabile
35. Publicitate prin intermediul serviciilor media
audiovizuale, publicitate tv, publicitate radio,
publicitate online, publiciate online prin
intermediul dispozitivelor electronice, inclusive
tablete si telefoane, servicii de promovare
si publicitate oferite pe si prin internet,
extranet, lans, si alte retele de comunicatii
electronice, promovare de divertisment, filme,
programe, material de promovare divertisment,
trailere pentru divertisment, sport, concerte,
stiri privint celebritati si divertisment, promovare
privind educatie, jocuri, activitati, concursuri,
evenimente, organizare si desfasurare de
expozitii si competitii.
41. Creatie de inregistrari sonore, vizuale,
audiovizuale, prin orice mijloace si modalitati,
productie de inregistrari sonore, vizuale,
audiovizuale, prin orice mijloace si modalitati,
distributie de inregistrari sonore, vizuale,
audiovizuale, prin orice mijloace si modalitati,
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creatie, productie si distributie de programe de
televiziune si filme, prin orice mijloace, creatie
de opere audiovizuale, emisiuni, programe,
materiale audio/audiovideo de orice tip de
continut, productie de opere audiovizuale,
emisiuni, programe, materiale audio/audiovideo
de orice tip de continut, distributie de opere
audiovizuale, emisiuni, programe, materiale
audio/audiovideo de orice tip de continut,
furnizare de video on demand, programe de
televiziune si filme, furnizare de video care
nu poate fi descarcat, programe de televiziune
si filme, furnizare de continut de divertisment
online, servicii de divertisment prin intermediul
unei rețele de comunicații, de natura jocurilor
online și a site-urilor web care oferă o mare
varietate de informații de divertisment de interes
general, servicii de entertainment, creatie,
productie, furnizare si distributie de programe
multimedia, servicii de informare privind
divertismentul, creatie, productie, furnizare si
distributie jocuri interactive video si pentru mobil,
creatie, productie si comunicare de divertisment,
stiri si servicii educationale printr-o retea globala
de comunicare de natura unor pagini de internet
afisand o varietate de informatie de divertisment
de interes general cu privire la divertisment,
aducatie, antrenamente, sport, sanatate, cultura,
inclusiv filme, programe de televiziune, videouri,
clipuri de filme, fotografii, si alte materiale
multimedia, inclusiv sub forma de podcasts si
webcasts, furnizarea de informatii cu privire la
divertisment, filme, documentare, stabilire grila
de programe tv si radio, materiale de promovare,
trailere, sport, concerte, competitii, celebritati,
stiri de divertisment, programe, educatie,
jocuri, cultura, timp liber, activitati, sanatate,
concursuri si evenimente, organizare, productie
si prezentare de showuri, competitii, spectacole
de jocuri, concerte, expozitii, evenimente,
concursuri, evenimente de scena, reprezentatii
teatrale, reprezentatii live, servicii de cluburi de
fani, divertisment interactiv on-line, coordonare
de evenimente şi activităţi de divertisment,
evenimente şi activităţi recreative interactive cu
participarea publicului, furnizare de informatii si
servicii de consultanta privind oricare din cele
anterior mentionate.

───────

(210) M 2022 01247
(151) 17/02/2022
(732) EMANUEL-GHEORGHIŢĂ

UDRICĂ, STR. ARISTIZZA
ROMANESCU NR. 3A, BL. A4,
SC. 1, AP. 3, JUDETUL DOLJ,
CRAIOVA, DOLJ, ROMANIA

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

(540)

LAVANDA SUDULUI

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 25.01.25

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

3. Produse cosmetice, preparate cosmetice
și produse de toaletă nemedicinale, creme
parfumate, creme pe bază de uleiuri esențiale
pentru aromaterapie, extracte de parfum,
extracte de flori (parfumerie), produse de
parfumerie, produse de parfumerie, uleiuri
esențiale, șervețele parfumate, creme și loțiuni
cosmetice, gel de baie și de duș, gel exfoliant,
preparate fitocosmetice, uleiuri de baie și
duș (nemedicinale), săpunuri și geluri, uleiuri
esențiale și extracte aromatice, ulei de lavandă
de uz cosmetic, apă de lavandă, apă florală,
uleiuri aromatice, uleiuri esențiale aromatizate,
uleiuri esențiale pentru aromoterapie, uleiuri
aromatice pentru baie, aromatizanți pentru
parfumuri, aromatizanți (uleiuri esențiale),
preparate pentru aromoterapie, săculeți cu
potpuriuri care se introduc în perne de
aromoterapie, săculeți parfumați (odorizante),
preparate odorizante pentru împrospătarea
aerului, odorizante de casă.

───────
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(210) M 2022 01248
(151) 17/02/2022
(732) LEARNACT SRL, INTR.

MESTEACANULUI, NR. 10,
JUDETUL ILFOV, OTOPENI,
ILFOV, ROMANIA

(740) NOMENIUS SRL, STR. ALEKSANDR
SERGHEEVICI PUSKIN, NR. 8,
SECTOR 1, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

Transylvania Citadel
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Materiale înregistrate, aparate pentru
cercetare științifică și de laborator, aparate
și simulatoare educaționale, conținut media,
baze de date computerizate, softuri educative,
aplicații mobile educative, aplicații de calculator
educative, software educational, software pentru
învățare automată, dispozitive pentru instruire,
aparate și instrumente pentru predare și
instruire, programe descărcabile pentru jocuri
electronice, software pentru jocuri, jocuri de
calculator descărcabile, software pentru jocuri
de calculator utilizat jocuri interactive online,
programe pentru jocuri video interactive,
programe pentru jocuri pe calculator, aplicații
software descărcabile, aparate și instrumente
multimedia, dicționare electronice, manuale de
instruire în format electronic, manuale cu
instrucțiuni în format electronic, manuale de
pregătire sub formă de programe de calculator
înregistrate sau descărcabile, materiale
descărcabile pentru cursuri didactice, publicații
electronice interactive, publicații electronice
descărcabile, podcast-uri descărcabile, publicații
electronice înregistrate pe suport computerizat.
28. Jucării, jocuri și articole de joacă, articole de
joacă educative, jucării adaptate pentru activități
educative, jocuri electronice educative, jocuri
electronice cu caracter educațional, aparate de
jocuri electrice educaționale, jocuri de logică de
manipulat, jocuri de societate, jocuri de memorie.
41. Servicii educative, de divertisment și
sportive, educație, divertisment și sport,
acreditare de performanțe educaționale,
organizare de jocuri educaționale, servicii de
jocuri video, servicii de jocuri online, servicii
in domeniul jocurilor electronice, furnizarea de
jocuri de calculator online interactive, jocuri on-
line printr-o rețea de calculatoare, furnizare
de informații on-line cu privire la jocuri de

calculator și la îmbunătățirea jocurilor de
calculator, servicii educaționale și de instruire
cu privire la jocuri, punere la dispoziție de
jocuri prin intermediul unui sistem informatic,
servicii de divertisment referitoare la jocuri
cu întrebări și răspunsuri (quiz), instruire
în abilități în afaceri, instruire în domeniul
administrării afacerilor, servicii de instruire
în domeniul afacerilor, servicii educaționale
și de instruire cu privire la managementul
afacerilor, servicii educative informatizate în
domeniul managementului afacerilor, instruire în
planificarea strategică în domeniul publicității,
promovării, marketingului și managementului,
pregătire în domeniul afacerilor furnizată
prin intermediul jocurilor, furnizarea de jocuri
educative in domeniul afacerilor, marketingului
și managementului, servicii de consultanță în
domeniul educației antreprenoriale, educație
antreprenorială, închiriere de jocuri video,
furnizare de jocuri video online, organizarea
de cursuri pentru dezvoltarea abilităților de
consultanță, instruire în dezvoltarea abilităților
de angajare, instruirea personalului cu privire
la abilități legate de sisteme de birou,
servicii educaționale privind abilitățile de
comunicare, servicii de formare profesională,
instruire profesională, educație și instruire,
organizare de cursuri prin metode autodidactice,
furnizare de cursuri de instruire online
nedescărcabile, organizare de seminarii în
domeniul afacerilor, organizare și coordonare
de prelegeri, organizarea de seminarii pe
teme de comerț, realizare, coordonare și
organizare de conferințe, asistență profesională
individualizată (coaching) în domeniul finanțelor,
asistență profesională individualizată (coaching)
pe probleme economice și de management,
asistență profesională individualizată (coaching),
servicii educaționale de tip coaching.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 06/2022

627

(210) M 2022 01249
(151) 17/02/2022
(732) SERVE CEPTURA S.R.L.,

CEPTURA 125C, JUDETUL
PRAHOVA, CEPTURA, PRAHOVA,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
IVANESCU GABRIEL DAN, STR.
AVRAM IANCU, NR. 48A, SC. B, AP.
10, JUDETUL BRASOV, BRASOV,
500086, BRAȘOV, ROMANIA

(540)

CUVEE MILENIALS

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

33. Bauturi alcoolice cu exceptia berii, vinuri.
───────

(210) M 2022 01251
(151) 18/02/2022
(732) SALOFARM LOGISTIC S.R.L.,

STR. AIEXEI TOLSTOI, NR. 67,
JUDETUL BACAU, MUNICIPIUL
BACĂU, BACĂU, ROMANIA

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

(540)

Apotek sănătate cu sinceritate
(531) Clasificare Viena:

27.05.01; 29.01.15; 25.01.19

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

3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse de machiaj, produse
nemedicinale pentru curățarea dinților, apă
de gură, benzi de albire a dinților, produse
de parfumerie, uleiuri esențiale, bețișoare
parfumate, antiperspirante de uz personal,
deodorante pentru oameni sau pentru animale,
abțibilduri pentru decorarea unghiilor, adezivi
pentru gene, păr și unghii false, apă micelară,
produse pentru bărbierit, batiste de unică
folosință impregnate cu colonie, benzi de ceară
pentru îndepărtarea părului de pe corp, ceară
pentru epilat, bețișoare de bumbac pentru uz
cosmetic, bumbac sub formă de tampoane
sau dischete de uz cosmetic, bureți impregnați
cu produse de toaletă, produse cosmetice

(591) Culori revendicate: verde (Pantone
361C), mov (Pantone 526C), portocaliu
(Pantone 715C), roz (Pantone Magenta
Process C), albastru (Pantone Cyan
Process C), verde (Pantone 367C)
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pentru unghii, gene false, produse cosmetice
pentru protecție solară, preparate cosmetice
pentru îngrijirea pielii, a ochilor, a urechilor
și a unghiilor oamenilor, produse cosmetice
pentru îngrijirea pielii, a ochilor, a urechilor și a
unghiilor oamenilor, produse cosmetice pentru
îngrijirea pielii, a ochilor, a urechilor și a unghiilor
copiilor, produse de îngrijire pentru bebeluși
(- nemedicinale), șervețele umede pentru
îngrijirea bebelușului, produse nemedicinale
pentru spălarea părului și corpului, preparate și
tratamente pentru păr, produse cosmetice pentru
baie, bile efervescente de baie, săruri de baie
(nu de uz medical), produse pentru curățenie și
igienă personală, șervețele de unică folosință,
impregnate cu substanțe de curățare, pentru
față sau corp, șervețele parfumate, rezerve de
cosmetice pentru dozatoare, tatuaje temporare
pentru decorarea corpului, uleiuri esențiale
și extracte aromatice, preparate cosmetice
pentru îngrijirea animalelor, preparate pentru
albit și alte substanțe pentru spălat, preparate
pentru curățare, lustruire, degresare și șlefuire,
balsamuri pentru rufe, batiste impregnate cu
produse pentru curățarea ochelarilor de vedere,
detergenți pentru vasul wc, lavete impregnate cu
preparate pentru lustruire, destinate curățeniei,
perne pentru aromoterapie cu săculețe de
pânză cu amestecuri florale în interior, potpuriuri
parfumate, săculețe parfumate, aromatizanți
de uz menajer, produse odorizante pentru
casă, rezerve cu parfumuri pentru dozatoare
non-electrice care emană parfum de cameră,
prosoape din hârtie pentru mâini, impregnate cu
agenți de curățare.
5. Preparate și produse farmaceutice, preparate
și produse medicale, preparate și produse de
uz veterinar, produse igienice pentru medicină,
unguente și loțiuni farmaceutice, alimente
și substanțe dietetice adaptate pentru uz
medical sau veterinar, alimente pentru bebeluși,
suplimente alimentare pentru oameni și animale,
plasturi și materiale pentru pansamente,
materiale pentru plombarea dinților și pentru
mulaje dentare, dezinfectante, remedii naturale
și farmaceutice, articole absorbante pentru
igiena personală, lenjerie de unică folosință
pentru menstruație, lenjerie intimă pentru scopuri
sanitare, chiloței (scutece) pentru bebeluși,
scutece pentru bebeluși, scutece de înot,
reutilizabile, pentru bebeluși, scutece de înot,
de unică folosință, pentru bebeluși, salteluțe de
schimbat bebeluși, de unică folosință, produse
medicinale pentru curățarea dinților, apă de
gură de uz medical, benzi adezive pentru
proteze dentare, ceai medicinal, lentile de
contact (preparate pentru curățarea -lor), vată

de uz medicinal, șervețele impregnate cu loțiuni
farmaceutice, șervețele dezinfectante, șervețele
sanitare pentru uz menajer, șampon medicinal,
produse pentru dezodorizarea și purificarea
aerului, preparate de diagnosticare, gumă și
plasturi cu nicotină pentru utilizare ca adjuvant
în renunţarea la fumat, plasturi anti-țânțari pentru
bebeluși, brățări impregnate cu produse pentru
respingerea insectelor, preparate pentru teste
de sarcină, folosite acasă, truse pentru teste
de ovulație, deodorante pentru îmbrăcăminte
şi textile, detergenţi pentru scopuri medicale,
cutii de prim-ajutor, umplute, lubrifianţi sexuali
personali, vată pentru scopuri medicale, alcool
medicinal.
10. Aparate și instrumente chirurgicale,
medicale, dentare și veterinare, membre
artificiale, ochi și dinți, articole ortopedice,
material de sutură, dispozitive terapeutice și
de asistență adaptate pentru persoane cu
handicap, aparate de masaj, echipamente
pentru diagnosticare medicală, examinare și
monitorizare a sănătății, aparate, dispozitive și
articole pentru alăptarea bebelușilor, dispozitive
pentru masaj gingival pentru bebeluși, perne
cu aer pentru bebeluși (pentru scop medical),
saltele cu aer pentru bebeluși (de uz medical),
perne de uz medical pentru susținerea copiilor
mici la îmbăiere, linguri antivărsare pentru
administrarea medicamentelor la copii mici,
pahare cu cioc pentru alimentare (de uz
medical), dispozitive terapeutice pentru copii cu
autism, centuri pentru gravide, ciorapi medicali
de uz terapeutic, îmbrăcăminte, articole pentru
acoperirea capului și încălțăminte, sterilizate sau
protectoare, pentru uz medical, susținătoare și
suporturi de uz medical, aparate de diagnostic
pentru probe de sarcină, aparate pentru exerciții
fizice în scop medical, dopuri pentru protecția
auzului, în scop medical, mobilier special de
uz medical, saltele de suport de uz medical,
perne de uz medical, pături de uz medical,
măşti sanitare de uz medical, viziere de
protecție pentru uz medical, mănuși de latex
de uz medical, îmbrăcăminte, articole pentru
acoperirea capului și încălțăminte, sterilizate sau
protectoare, pentru personal medical și pacienți,
aparate, dispozitive și articole pentru activitatea
sexuală.
35. Servicii de comerț cu amănuntul, în unități
specializate, în legătură cu unguente și loțiuni
preparate de laboratoare farmaceutice, produse
destinate protecției ori îmbunătățirii sănătății
oamenilor, preparate medicale, medicamente,
produse farmaceutice, preparate farmaceutice,
vitamine, minerale, produse farmaceutice
preparate cu vitamine, produse farmaceutice
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preparate cu minerale, suplimente alimentare,
ceaiuri medicinale și nemedicinale, remedii
naturale și farmaceutice, preparate sanitare
pentru scopuri medicale, substanţe şi alimente
dietetice adaptate pentru scopuri medicale,
plasturi, materiale de pansat, dezinfectanți,
materiale sanitare, truse medicale, mănuși
medicale, măști medicale, alimente pentru
bebeluși și copii, produse alimentare și non
alimentare bio, produse alimentare și non
alimentare organice, produse alimentare și
non alimentare vegane, produse și articole
pentru femei, produse și articole pentru
mame și gravide, produse cosmetice, produse
dermatocosmetice, articole de toaletă, produse
pentru îngrijirea pielii, produse pentru îngrijirea
pielii înainte și după expunerea la soare, produse
pentru igiena personală, șampoane și săpunuri
medicinale și nemedicinale, scutece pentru
bebeluşi, scutece igienice pentru incontinență,
articole absorbante pentru igiena personală,
produse și articole nemedicinale și medicinale
pentru îngrijirea dinților, parfumuri, deodorante,
ochelari, rame de ochelari, lentile de contact,
produse pentru îngrijirea ochelarilor și a lentilelor
de contact, cântare, aparate şi instrumente
chirurgicale, aparate și instrumente medicale,
aparate și instrumente dentare, aparate și
echipamente pentru diagnosticarea bolilor,
aparate și echipamente pentru monitorizarea
bolilor, teste pentru depistarea sarcinilor, articole
ortopedice, bandaje pentru suport, bandaje
ortopedice, materiale de sutură, dispozitive
terapeutice şi de asistenţă adaptate pentru
persoanele cu handicap, aparate de masaj,
aparate pentru sugari și copii, dispozitive
şi articole pentru sugari și copii, mobilier
medical, îmbrăcăminte și încălțăminte destinată
personalului medical și personalului din farmacii,
articole pentru acoperirea mâinilor, capului și
feței destinate personalului medical, dispozitive
şi articole pentru activitatea sexuală, servicii
de comerţ cu amănuntul pentru preparatele
sanitare, farmaceutice şi pentru proviziile
medicale, servicii de comerţ cu ridicata pentru
preparatele sanitare, farmaceutice şi pentru
proviziile medicale, servicii de comerț cu ridicata
în legătură cu unguente și loțiuni preparate
de laboratoare farmaceutice, produse destinate
protecției ori îmbunătățirii sănătății oamenilor,
preparate medicale, medicamente, produse
farmaceutice, preparate farmaceutice, vitamine,
minerale, produse farmaceutice preparate
cu vitamine, produse farmaceutice preparate
cu minerale, suplimente alimentare, ceaiuri
medicinale și nemedicinale, remedii naturale
și farmaceutice, preparate sanitare pentru

scopuri medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale, plasturi,
materiale de pansat, dezinfectanți, materiale
sanitare, truse medicale, mănuși medicale,
măști medicale, alimente pentru bebeluși și
copii, produse alimentare și non alimentare bio,
produse alimentare și non alimentare organice,
produse alimentare și non alimentare vegane,
produse și articole pentru femei, produse
și articole pentru mame și gravide, produse
cosmetice, produse dermatocosmetice, articole
de toaletă, produse pentru îngrijirea pielii,
produse pentru îngrijirea pielii înainte și după
expunerea la soare, produse pentru igiena
personală, șampoane și săpunuri medicinale și
nemedicinale, scutece pentru bebeluşi, scutece
igienice pentru incontinență, articole absorbante
pentru igiena personală, produse și articole
nemedicinale și medicinale pentru îngrijirea
dinților, parfumuri, deodorante, ochelari, rame
de ochelari, lentile de contact, produse pentru
îngrijirea ochelarilor și a lentilelor de contact,
cântare, aparate şi instrumente chirurgicale,
aparate și instrumente medicale, aparate și
instrumente dentare, aparate și echipamente
pentru diagnosticarea bolilor, aparate și
echipamente pentru monitorizarea bolilor, teste
pentru depistarea sarcinilor, articole ortopedice,
bandaje pentru suport, bandaje ortopedice,
materiale de sutură, dispozitive terapeutice şi
de asistenţă adaptate pentru persoanele cu
handicap, aparate de masaj, aparate pentru
sugari și copii, dispozitive şi articole pentru
sugari și copii, mobilier medical, îmbrăcăminte
și încăltăminte destinată personalului medical
și din farmacii, articole pentru acoperirea
capului și feței destinate personalului medical,
dispozitive şi articole pentru activitatea sexuală,
servicii de comerț online, prin intermediul unui
website sau prin intermediul unei aplicații
mobile, în legătură cu medicamente fără
prescripție medicală (otc-uri), vitamine, minerale,
produse farmaceutice preparate cu vitamine,
produse farmaceutice preparate cu minerale,
suplimente alimentare, ceaiuri medicinale și
nemedicinale, remedii naturale și farmaceutice,
plasturi, materiale de pansat, dezinfectanți,
materiale sanitare, mănuși medicale, măști
medicale, alimente pentru bebeluși și copii,
produse alimentare și non alimentare bio,
produse alimentare și non alimentare organice,
produse alimentare și non alimentare vegane,
produse și articole pentru femei, produse
și articole pentru mame și gravide, produse
cosmetice, produse dermatocosmetice, articole
de toaletă nemedicinale, produse pentru
îngrijirea pielii, produse pentru îngrijirea pielii
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înainte și după expunerea la soare, produse
pentru igiena personală, șampoane și săpunuri,
scutece pentru bebeluşi, scutece igienice pentru
incontinență, articole absorbante pentru igiena
personală, produse și articole pentru îngrijirea
dinților, parfumuri, deodorante, ochelari, rame
de ochelari, lentile de contact, produse
pentru îngrijirea ochelarilor și a lentilelor
de contact, cântare, aparate și echipamente
pentru diagnosticarea bolilor, aparate și
echipamente pentru monitorizarea bolilor, teste
pentru depistarea sarcinilor, articole ortopedice,
bandaje pentru suport, bandaje ortopedice,
materiale de sutură, dispozitive terapeutice şi
de asistenţă adaptate pentru persoanele cu
handicap, aparate de masaj, aparate pentru
sugari și copii, dispozitive şi articole pentru
sugari și copii, mobilier medical, îmbrăcăminte
și încăltăminte destinată personalului medical și
din farmacii, articole pentru acoperirea capului
și feței destinate personalului medical, articole
pentru activitatea sexuală, servicii administrative
de carduri de fidelitate, administrarea
programelor de fidelizare a consumatorilor,
procesarea administrativă a ordinelor de
achiziţie, prezentarea produselor în mediile de
comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, servicii administrative cu privire la
rezervarea online a rețetei medicale si ridicarea
ei din farmacie, servicii administrative pentru
preluarea comenzilor, compilare computerizată a
listelor cu comenzi, servicii de comandă (pentru
terți), servicii de publicitate pentru produse
farmaceutice.
44. Servicii farmaceutice, consiliere
farmaceutică, prepararea reţetelor de către
farmacişti, furnizare de informații referitoare la
produse farmaceutice, eliberare de produse
farmaceutice, pe bază de prescripție medicală,
furnizare de informaţii pacienţilor în legătură cu
administrarea medicamentelor.

───────

(210) M 2022 01252
(151) 18/02/2022
(732) INSTAL IMPEX SRL, STR. ANDREI

ȘAGUNA NR. 29, JUDETUL ARAD,
ARAD, ARAD, ROMANIA

(740) LABIRINT AGENTIA DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
STR. CORIOLAN PETREANU NR.
28, JUDETUL ARAD, ARAD, 310151,
ARAD, ROMANIA

(540)

Instal Impex Partenerul
tău în instalații !

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 01.15.15; 26.13.25

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

9. Instalații, dispozitive și accesorii de stins
incendii, alarme de incendii, instrumente de
control pentru boilere, cutii, console și panouri
de distrbuție (electricitate), celule fotovoltaice,
baterii și panouri solare.
11. Sisteme și instalații de încălzire, de ventilație
și accesorii, aparate, instalații și sisteme de
încălzire prin pardoseală, sisteme cu pompe de
căldură, sisteme de încălzire cu panouri solare
și fotovoltaice, sisteme de încălzire cu pompe de
căldură, centrale termice și accesorii, instalații
și echipamente de ventilație, instalații de aer
condiționat, instalații de climatizare, sisteme de
distribuție a apei, instalații și obiecte sanitare,
diferite accesorii pentru aparatele și sistemele
enumerate.
35. Publicitate prin toate mijloacele de
comunicare, inclusiv publicitate on-line într-
o rețea informatizată şi prin site-urilor web
specializate, realizare de benzi video, discuri
în format video şi înregistrări audio-vizuale
în scopuri promoţionale, de marketing şi
publicitare, strângerea la un loc, în beneficiul

(591) Culori revendicate: albastru (HEX
#2775bb, #3baded)
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terţior, a unei game variate produse, respectiv:
obiecte sanitare, instalații sanitare, termice, de
ventilatie, de climatizare, de aer condiționat,
instalații, dispozitive și accesorii de stins incendii,
alarme de incendiu, instalații și aparate pentru
filtrarea și purificarea aerului, produse și pachete
de obiecte sanitare, lavoare, vase și rezervoare
de wc și rame de susținere, capace wc, bideuri,
pișoar cu unitate de spălare și cu senzori,
mobilier de baie și accesorii, căzi de baie, cădițe,
chiuvete, boilere, cabine de duș, sisteme de
duș și accesorii, sifoane și țevi de scurgere,
baterii sanitare, clapete, obiecte sanitare pentru
persoanele cu dizabilități, obiecte sanitare pentru
spații publice, diferite chiuvete de bucătărie
și accesorii, instalații sanitare și termice, de
ventilare și aer condiționat, de climatizare și
accesorii, centrale termice, cazane, calorifere/
radiatoare din oțel, fontă, aluminiu, boilere,
reductoare, sisteme de încălzire în pardoseală,
sisteme cu panouri solare și fotovoltaice,
instalații de încălzire, instalații și echipamente
de ventilație și de aer condiționat, aparate
pentru filtrarea aerului, diferite accesorii: pompe
de recirculare, manometre, termo-manometre,
filtre, racorduri flexibile și semirigide, țevi/
tuburi și conducte metalice pentru instalații de
încălzire, de ventilație și de aer condiționat,
țevi de presiune, coturi pentru țevi, inele
de etanșare, fitinguri, valve, racorduri, mufe,
colectoare pentru conducte și rețele de
conducte, material de armare pentru țevi,
cabluri și îmbinări/legături de cabluri metalice,
fitinguri, coliere, garniture, dispozitive de fixare,
robineți, robineți cu sferă, valve, scule și
dispozitive pentru realizarea, automatizarea și
controlul instalațiilor tehnico-sanitare, sisteme de
încălzire, de ventilație, climatizare, aparate și
instalații de stins incendii, dispozitive metalice
de susținere și fixare: coliere, cleme, bride,
șine,console, șuruburi, învelitori metalici pentru
acoperiș care înglobează celule fotovoltaice,
scule, dispozitive și unelte acționate manual
și electric, generatoare de energie electric
(exceptând transportul lor) pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze cât
mai comod, prezentarea și vânzarea produselor
en gros sau en detail, prin cataloage de
vânzarea prin corespondență , inclusiv online
prin intermediul unor web situri specializate sau a
emisiunilor de teleshoping, organizare de târguri
și expoziții în scop comercial și publicitar, servicii
oferite de magazine și lanțuri de magazine
specializate inclusiv online, consultanță pentru
afaceri şi management, consiliere pentru oferte
adaptate fiecărui client, consiliere pentru costuri
termice și electrice scăzute, studiu de piaţă,

sondaje de opinii, servicii de agenții de import-
export.
37. Servicii de instalare, de verificare, de
diagnosticare, de mentenanța, de reparare și
recondiționare a instalațiilor de încălzire, a
sistemelor de încălzire cu panouri solare și
fotovoltaice, a centralelor termice, a instalațiilor
de ventilație, a instalațiilor de climatizare și de
aer condiționat, a instalațiilor sanitare și de
canalizare, a instalațiilor electrice și electronice,
a instalațiilor de stins incendii.

42. Servicii de proiectare și consiliere în
domeniile: sisteme și instalații de încălzire și
răcire, de ventilație și de aer condiționat, a
instalațiilor de climatizare și a sistemelor tip
smart home, a instalații tehnico-sanitare și de
canalizare, a instalațiilor de stins incendii, a
instalațiilor electrice și electronice.

───────

(210) M 2022 01253
(151) 18/02/2022
(732) CARGILL, INCORPORATED,

15407 MCGINTY ROAD WEST,
WAYZATA, 55391, MN, STATELE
UNITE ALE AMERICII

(740) ROMINVENT S.A., STR. ERMIL
PANGRATTI NR. 35, ET. 1, SECTOR 1,
BUCURESTI, 011882, ROMANIA

(540)

FAVORIT
(531) Clasificare Viena:

27.05.01; 29.01.13

clase:

41. Servicii de instruire și de consultanță
profesională referitor la produsele cuprinse în
cl. 9 și cl. 11, de mai sus.

(591) Culori revendicate: rosu, alb, portocaliu
(511)    Produse și/sau servicii grupate pe
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31. Hrana pentru animalele de companie.
───────

(210) M 2022 01255
(151) 18/02/2022
(732) MIZOTTI FASHION S.R.L.,

STR. HOREA NR. 15, JUDETUL
SUCEAVA, VICOVU DE SUS,
727610, SUCEAVA, ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR.
MIHAI VELICIU, NR. 21, APT. 1,
JUDETUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

(540)

MIZO CAFFE START
WITH COFFEE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 11.03.03; 05.07.01

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

43. Servicii oferite de cafenea.
───────

(210) M 2022 01256
(151) 18/02/2022
(732) CAN TECHNOLOGIES, INC.,

15407 MCGINTY ROAD WEST,
WAYZATA MINNESOTA, 55391,
ALABAMA, STATELE UNITE ALE
AMERICII

(740) ROMINVENT S.A., STR. ERMIL
PANGRATTI NR. 35, ET. 1, SECTOR 1,
BUCURESTI, 011882, ROMANIA

(540)

Lappina
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
31. Hrana pentru animale.

───────

(210) M 2022 01258
(151) 18/02/2022
(732) SC SOARELE VORBESTE

PROSTII SRL, STR. CIOCARLIEI
NR. 20, BL. D 15, SC. 1, ET. 5,
AP. 22, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

OCS
(531) Clasificare Viena:

27.05.01; 04.01.03; 26.13.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte și
pentru acoperirea capului.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.

───────
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(210) M 2022 01261
(151) 18/02/2022
(732) LAURAMED STOM SRL, STR.

TUDOR VLADIMIRESCU, NR.
1, SAT DRAGOTEȘTI, JUDEȚ
DOLJ, COM. DRAGOTEȘTI, DOLJ,
ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR. MIHAI
VELICIU NR. 21, APT. 1, JUDEȚ CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(540)

LauraMED

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.13; 26.01.01;
02.09.10

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

35. Publicitate și marketing, promovare online
și offline, servicii de consiliere în afaceri privind
francizele, activitate de business.
44. Servicii stomatologice, servicii medicale.

───────

(210) M 2022 01263
(151) 18/02/2022
(732) FABOLTRAY SRL, STR. ZSOGOD

NR. 17, JUDEȚ HARGHITA, PRAID,
537240, HARGHITA, ROMANIA

(540)

FABOLTRAY SINCE 2004

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 05.03.20; 27.07.01

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

21. Ustensile și recipienți pentru menaj sau
bucătărie, articole de bucătărie și veselă, cu
excepția furculițelor, cuțitelor și lingurilor, piepteni
și bureți, perii (cu excepția pensulelor), material
pentru perii, articole pentru curățare, sticlă brută
sau semiprelucrată, cu excepția sticlei pentru
construcții, sticlărie, porțelan și ceramică.

───────

(210) M 2022 01264
(151) 18/02/2022
(732) TESA MED SOLUTIONS SRL,

STEFAN GRECEANU NR. 3, BL.
L4, PARTER, JUDEȚ PRAHOVA,
PLOIEȘTI, 100560, PRAHOVA,
ROMANIA

(540)

TESA MEDICAL
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
44. Furnizare de echipamente medicale.

───────

(591) Culori revendicate: turcoaz (HEX
#47c3c1, HEX #48c3c1), negru (HEX
#323b4a), alb (HEX #ffffff)
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(210) M 2022 01265
(151) 24/02/2022
(732) ANCO POLAR INSTAL SRL,

STR. DE MIJLOC NR.81, JUDEȚ
BRAȘOV, BRASOV, 500063,
BRAȘOV, ROMANIA

(740) NED PROTECT CONSULTING-
N.P.C. SRL, O.P. 1 C.P. 298, JUDEȚ
BRASOV, BRASOV, 500500, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

ANCO POLAR
frigorifice.climatizare.ventilație

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.17; 24.15.02

clase:
11. Aparate şi instalaţii de iluminat, de încălzire,
de răcire, de producere a aburului, de gătit,
de uscare, de ventilare, de distribuire a apei şi
de uz sanitar, aparate şi instalaţii de control al
mediului, aparate şi instalaţii de aer condiţionat
colectoare termice solare, canale de fum pentru
coşuri, suflante pentru coşurile de fum, cămine,
şeminee casnice, instalaţii pentru baie, fitinguri
pentru baie, instalaţii sanitare pentru baie,
camere de refrigerare / răcitoare de tip walk-
in, destinate refrigerarii și păstrării diverselor
tipuri de produse în stare proaspătă, camere
frigorifice de congelare destinate congelării
și păstrării produselor în stare congelată,
containere frigorifice, depozite frigorifice de
refrigerare și/sau congelare pentru capacități de
stocare mai mari, dulapuri frigorifice, mașini și
aparate de refrigerare, aparate și instalații de
refrigerare, vitrine frigorifice, frigidere, aparate
de răcire și congelatoare pentru depozitare în
scopuri medicale, aparate și mașini frigorifice,
instalații și aparate de ventilație (aer condiționat)
dezumidificatoare aparate de răcire a aerului
instalații de filtrare a aerului instalații de aer
condiționat aparate de aer condiționat mașini
și instalații de răcire instalații și echipamente

de răcire umidificatoare pentru radiatoarele
de încălzire centralizată, ventile termostatice
(componente ale instalațiilor de încălzire, hote
de aerisire pentru laboratoare, ventilatoare
(aer condiționat) ventilatoare (componente ale
instalațiilor de aer condiționat), conducte,
nemetalice, pentru instalațiile de ventilare și de
aer condiționat.

37. Servicii de construcții, servicii de instalații
și reparații, servicii referitoare la construcții
si amenajarea acestora, servicii privind
restaurarea obiectelor, prin readucerea acestora
la starea inițială, sau conservarea acestora fără
a le modifica proprietățile fizice sau chimice,
construcția și demolarea sau reabilitarea
de clădiri, servicii în domeniul construcțiilor
respectiv vopsirea interioarelor și exterioarelor,
tencuială, lucrări de instalații sanitare, lucrări
de instalații termice, instalarea echipamentelor,
instalarea și repararea aparatelor de
aer condiționat, instalarea și repararea
echipamentelor de încălzire, lucrări privind
acoperișurile, servicii de reparații respectiv
cele din domeniul electricității, h servicii
deardware pentru computere, mobilierului,
instrumentelor, uneltelor. servicii de mentenanta-
preventiva, predictiva si corectivă,servicii
de întreținere pentru conservarea unui
obiect,echipament,instalatie, în starea inițială
fără a schimba vreuna dintre proprietățile sale,
servicii privind furnizarea de informatii legate
de reparatii, servicii de închiriere de unelte,
mașinării sau echipamente respectiv închirierea

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

35. Publicitate, inclusiv difuzarea de material
publicitar, conducerea si administrarea
afacerilor, lucrări de birou, strângerea la un
loc, în beneficiul terților, a unor produse
și servicii solicitate la protecție în clasele
11, 37, 42 (exceptând transportul) pentru a
permite clienților să le vadă şi să le achiziționeze
cât mai comod, prin expoziții cu vânzare,
prin magazine en gros sau en detail, prin
cataloage de vânzare prin corespondenta sau
prin mijloace electronice cum ar fi site-uri web
sau emisiuni de teleshopping, servicii publicitare,
de marketing și promoționale, de exemplu,
distribuirea de mostre, dezvoltarea de concepte
publicitare, scrierea și publicarea de texte
publicitare, aranjarea vitrinelor pentru magazine,
servicii de comerț, servicii de agenții de import-
export in special cu produsele claselor 11,37,42,
organizare de târguri și expoziții cu scop
comercial sau publicitar, optimizarea motoarelor
de căutare pentru promovarea vânzărilor, servicii
de asistență comercială, respectiv recrutarea de
personal, negocierea de contracte comerciale
pentru alții, analiza prețului de cost.
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de buldozere, închirierea de macarale, mijloace
de transport-manipulare obiecte.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum
și de cercetare și proiectare în legătură cu
acestea, analize industriale, servicii de cercetare
industrială și design industrial, servicii de
control și autentificare a calității, servicii de
arhitectură sau design interior, servicii ale
inginerilor și oamenilor de știință care efectuează
evaluări, estimări, cercetări și rapoarte în
domeniile științifice și tehnologice, inclusiv
consultanță tehnologică în special în domeniile:
instalații frigorifice, instalații de climatizare
și instalații de ventilație destinate lucrărilor
de investiții civile, comerciale și industriale,
consultanță în domeniul economisirii energiei,
audit energetic, servicii de termografiere a
instalațiilor, interpretarea și remedierea izolațiilor
și defectelor, proiectare industrială, teste și
măsurători specifice în instalatii de ventilație
cu recuperare de căldură pentru aplicații
rezidențiale, comerciale și industriale.

───────

(210) M 2022 01267
(151) 18/02/2022
(732) CODE CRAFTERS BY BT S.R.L.,

CALEA DOROBANȚILOR NR.
30-36, JUDEȚ CLUJ, CLUJ-
NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

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

(540)

Code Crafters powered by BT

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.13; 26.11.03;
26.01.03

clase:

42. Proiectarea şi dezvoltarea de componente
hardware şi software pentru calculatoare,
software ca serviciu (saas), servicii de găzduire,
software ca și serviciu și închiriere de
software, consultanță în domeniul software-
ului ca serviciu (saas), instalare de software
pentru controlul accesului ca serviciu (acaas),
platformă ca serviciu (paas) – oferirea
de platforme software pentru transmisie de
imagini, conținut audiovizual, conținut video
și mesaje, consultanță privind proiectarea
și dezvoltarea de programe informatice,
administrarea drepturilor utilizatorilor în rețele
de calculatoare, servicii informatice de analiză
de date, managementul proiectelor informatice
în domeniul procesării electronice a datelor
(edp), asigurarea utilizării temporare de software
nedescărcabil pentru analiza datelor financiare
și pentru întocmirea de rapoarte, consultanță
cu privire la securitatea pe internet, dezvoltare
de software pentru baze de date informatice,
dezvoltare și elaborare de programe de
calculator pentru procesarea datelor, creare de
platforme informatice pentru terți, permiterea
utilizării temporare de instrumente pentru
dezvoltarea de software online nedescărcabil,
cercetare privind automatizarea computerizată
a proceselor administrative, proiectare și
dezvoltare de sisteme de afișare a datelor,
programare de software de operare pentru
rețele de calculatoare și servere, proiectare
de programe de prelucrare a datelor, punere
la dispoziție temporară de software informatic
nedescărcabil, creare si dezvoltare de programe
pentru prelucrarea de date, servicii de transfer
de date, cercetare în domeniul tehnologiei
pentru procesarea datelor, creare, actualizare și
adaptare de programe de calculator, dezvoltare,
actualizare și întreținere de software și sisteme
de baze de date, proiectare de baze de
date, furnizare de software nedescărcabil online,
proiectare și dezvoltare de sisteme de stocare
de date, programare de aplicații multimedia,
creare de site-uri pe internet, elaborare și
actualizare de software informatic, proiectare
și dezvoltare de software pentru gestionarea
bazelor de date, analiza sistemelor informatice,
analize computerizate, dezvoltare de sisteme
pentru transmisia de date, consultanță în
domeniul programelor de calculator, creare și
actualizare de pagini principale pentru rețele
de calculatoare, programare de software de
calculator pentru evaluarea și calcularea datelor,
creare, întreținere și modernizare de software
de calculator, asigurarea utilizării temporare de
aplicații software nedescărcabile, disponibile pe
un site web, programare pentru calculatoare

(591) Culori revendicate: mov, negru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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pentru stocarea de date, dezvoltare de programe
de calculator, asigurarea utilizării temporare
de software de operare online nedescărcabil
pentru accesarea și folosirea serviciilor de cloud
computing, asigurarea utilizării temporare de
software online nedescărcabil pentru importarea
și gestionarea datelor, creare de pagini web
stocate electronic pentru servicii online și pe
internet, proiectare și dezvoltare de software
pentru baze de date electronice, dezvoltare de
software de calculator pentru terți, consultanță
cu privire la securitatea datelor, dezvoltare
și întreținere de software pentru baze de
date electronice, dezvoltare de programe de
procesare a datelor pe bază de comandă de la
terți, proiectare, creare și programare de pagini
web, proiectare și dezvoltare de software pentru
prelucrarea si gestiunea datelor, proiectare
de sisteme de stocare a datelor, programare
pentru calculatoare pentru prelucrarea datelor,
dezvoltare de soluții de aplicații software de
calculator, proiectare și dezvoltare de aparate
de prelucrare a datelor, facilitarea accesului
temporar la software on-line nedescărcabil
pentru transmiterea de informații, creare și
dezvoltare de software în domeniul aplicațiilor
mobile, consultanță în domeniul tehnologiei
informației, autentificarea datelor prin tehnologia
blockchain, găzduirea site-urilor de internet
(site-uri web), design si proiectare de site-
uri web, întreținere de site-uri web, creare și
design de site-uri web pentru terți, consultanță
privind crearea și proiectarea de site-uri web,
programare de software pentru dezvoltare de
site-uri web, închiriere de spații de stocare pentru
site-uri web, găzduire de spații de stocare pentru
site-uri web, servicii de testare a gradului de
încărcare a site-urilor web, furnizare de alerte
privind accesul copiilor la site-uri web și conținut
online, furnizare de informații în legătură cu
tehnologia calculatoarelor și programare prin
intermediul unui site, analize industriale, servicii
de cercetare industrială şi design industrial,
servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi de
cercetare şi proiectare în legătură cu acestea.

───────

(210) M 2022 01269
(151) 18/02/2022
(732) OLX B.V., GUSTAV MAHLERPLEIN

5, 1082 MS, AMSTERDAM, TARILE
DE JOS

(740) ROMINVENT S.A., STR. ERMIL
PANGRATTI, NR. 35, ET.1, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, 011882, ROMANIA

(540)

OLX - Mai multe
joburi decât crezi!

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

35. Servicii de management a afacerilor in
legatura cu comertul electronic, servicii de
mica publicitate, furnizarea unei piețe online
pentru cumpărătorii și vânzătorii de bunuri
și servicii, furnizarea unei baze de date de
căutare on-line in legatura cu oportunitățile de
angajare, servicii de mica publicitate în domeniul
evaluărilor, reparațiilor, serviciilor de instalare
și vânzării de autoturisme noi și/sau second-
hand, motociclete, vehicule comerciale și/sau
grele și accesorii și piese de schimb aferente,
servicii de comert electronic in legatura cu
autoturisme second-hand, motociclete, vehicule
comerciale și/sau grele și accesorii și piese de
schimb aferente, listări imobiliare rezidențiale
și comerciale, închiriere de locuințe temporare,
evaluări de imobile, servicii de reparații și
instalare de mașini noi și/sau second-hand,
motociclete, vehicule comerciale și/sau grele și
accesorii și piese de schimb aferente, servicii
de comert electronic in legatura cu promovarea
bunurilor altora printr-o piață online, în special
proprietăți imobiliare rezidențiale și comerciale,
vehicule și părți ale acestora, electrocasnice,
mobilier, decorațiuni pentru locuințe, materiale
de construcții și grădină, electronice și telefoane
mobile, produse de modă și frumusețe,
articole și instrumente muzicale, colecții de
hobby, antichități și bunuri și animale legate
de agricultură, servicii de comert electronic
in legatura cu promovarea serviciilor tertilor
printr-o piață online, în special locuri de
muncă vacante, servicii casnice, babysitting,
evenimente, petreceri, servicii de renovare,
servicii de sănătate și frumusețe, servicii de
calcul, servicii de traducere și servicii de
transport, promovarea bunurilor și serviciilor
altora, servicii de publicitate, promovare si
agentie, inchiriere de spatii publicitare, servicii
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de marketing prin e-mail, servicii de marketing
online, servicii de management al afacerilor,
administrarea afacerilor, analiza, cercetarea si
informarea afacerilor, servicii de management
a relaţiilor cu clienţii, servicii de contabilitate,
consiliere, consultanţă şi servicii de informare,
toate referitoare la afaceri şi la managementul
afacerilor, servicii de management a relaţiilor
cu clienţii, servicii analitice de afaceri, analiza
datelor de afaceri, inclusiv analiza și inteligența
comportamentului utilizatorului, servicii de
cercetare de piata, servicii de facturare, servicii
de publicitate și marketing, organizare de
abonamente la publicaţiile online ale terţilor,
organizarea si conducerea de targuri si expozitii
comerciale, procesarea datelor, diseminarea de
materiale publicitare si promotionale, furnizare
și diseminare de informații de afaceri, inclusiv
prin internet, rețeaua de cablu sau alte forme
de transfer de date, furnizare de site-uri web în
domeniul cumpărării și vânzării de mașini noi și
second-hand, motociclete, vehicule comerciale
și/sau grele și accesorii și piese de schimb
aferente, furnizare de site-uri web în domeniul
piețelor online și al site-urilor de licitații, furnizare
de site-uri web în domeniul publicității și al
cererilor de locuri de muncă și oportunități de
angajare, furnizare de site-uri web în domeniul
publicității imobiliare și proprietăților comerciale.

───────

(210) M 2022 01270
(151) 18/02/2022
(732) PETRIS ROBERTINO IONEL,

ALEEA TEIUL DOAMNEI, NR 1, BL
19, SC 3 ET 3 AP 199, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, ROMANIA
DABASIR INVEST SRL, ALEEA
TEIUL DOAMNEI, NR 1, BL 19,
SC 3, ET 3, AP 199, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Dabasir

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 26.11.03; 26.11.05; 26.11.06

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

4. Uleiuri și unsori industriale, ceară, lubrifianți,
produse pentru absorbția, umezirea și
compactarea pulberilor, combustibili și materiale
pentru iluminat, lumânări și fitile pentru iluminat.
10. Aparate și instrumente chirurgicale,
medicale, dentare și veterinare, membre
artificiale, ochi și dinți, articole ortopedice,
material de sutură, dispozitive terapeutice și de
asistență adaptate pentru persoane cu handicap,
aparate de masaj, aparate, dispozitive și articole
pentru alăptarea bebelușilor, aparate, dispozitive
și articole pentru activitatea sexuală.
11. Aparate și instalații de iluminat, de incălzit,
de răcit, de producere a vaporilor, de coacere, de
uscare, de refrigerare, de ventilare, de distribuire
a apei și de uz sanitar.
14. Metale prețioase și aliajele acestora,
bijuterii, pietre prețioase și semiprețioase,
instrumente de ceasornicărie și pentru
măsurarea timpului.
16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie și articole de birou, cu excepția
mobilei, adezivi pentru papetărie sau menaj,
materiale de desen și materiale pentru artiști,
pensule, materiale didactice și de instruire,
foi, folii și pungi din material plastic pentru
împachetare și ambalare, caractere și clișee
tipografice.
18. Piele și imitații de piele, piei de animale,
genți de voiaj și de transport, umbrele și
parasolare, bastoane, bice, harnașament și
articole de șelărie, zgărzi, lese și îmbrăcăminte
pentru animale.
20. Mobile, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nu din metal, pentru depozitare sau
transport, oase neprelucrate sau semiprelucrate,
coarne, fanoane de balenă sau sidef, scoici,
spumă de mare, chihlimbar galben.
21. Ustensile și recipienți pentru menaj sau
bucătărie, articole de bucătărie și veselă, cu
excepția furculițelor, cuțitelor și lingurilor, piepteni
și bureți, perii (cu excepția pensulelor), material
pentru perii, articole pentru curățare, sticlă brută
sau semiprelucrată, cu excepția sticlei pentru
construcții, sticlărie, porțelan și ceramică.
24. Textile și înlocuitori de textile, lenjerie de
casă, perdele din materiale textile sau plastice.
26. Dantele, șireturi și broderii, panglici și funde
ca articole de mercerie, nasturi, capse și copci,
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ace și ace cu gămălie, flori artificiale, decorațiuni
pentru păr, păr fals.
27. Covoare, preșuri, rogojini, linoleum și alte
produse pentru acoperirea podelelor, tapete
murale, nu din materiale textile.
28. Jocuri, jucării și articole pentru joacă,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și sport, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de crăciun.

───────

(210) M 2022 01271
(151) 18/02/2022
(732) REMUS-VALENTIN POPOVICI,

SOS NICOLAE TITULESCU, NR.
10, BL. 20, SC A, ET 9, AP 41,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, 011132,
ROMANIA

(540)

R&R PARTNERS BUCHAREST
(531) Clasificare Viena:

27.05.01; 27.05.17; 27.05.19
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Administrare a afacerilor pentru artiști
din domeniul divertismentului, asistență în
afaceri, management și servicii administrative,
servicii de publicitate, marketing și promovare,
administrarea afacerilor pentru o societate
comercială și pentru o societate de servicii,
administrarea afacerilor comerciale cu capital
străin, administrare de afaceri, asistență
comercială în managementul afacerilor,
asistență comercială privind crearea de
întreprinderi comerciale, asistență în domeniul
managementului corporatist, asistență în afaceri,
asistență în administrarea întreprinderilor
industriale și comerciale, furnizare de asistență
în afaceri.

45. Servicii juridice, cercetări juridice, cercetare
juridică în legătură cu tranzacții imobiliare,
asistență juridică la întocmirea contractelor,
consultanță în legătură cu respectarea protecției
datelor, consiliere juridică, consultanță pentru
afaceri juridice personale, furnizarea de
informații juridice, furnizarea de informații cu
privire la servicii juridice, furnizare de informații
în domeniul juridic, furnizare de informații
judiciare, furnizare de informații despre servicii
juridice pe un site web, furnizare de informații
cu privire la drepturile omului, intermediere
în proceduri juridice, pregătirea de rapoarte
juridice, servicii de asistență legală, servicii de
consultanță juridică, servicii de consiliere în
materie de reglementări, servicii de consiliere
cu privire la drepturile consumatorilor (consiliere
juridică), servicii de informare, consultative și
de consultanță referitoare la probleme juridice,
servicii de consultanță pentru proprietatea
intelectuală pentru investitori, servicii de
înregistrare legală, servicii de înregistrare de
societăți, servicii de notificare judiciară, servicii
de informații juridice, servicii de informare
pe probleme legale, servicii de pregătire a
documentelor juridice, servicii juridice în legătură
cu negocierea de contracte pentru alte persoane,
servicii juridice în domeniul imigrației, servicii
juridice pentru înființarea și înregistrarea firmelor,
servicii juridice legate de afaceri, servicii juridice
(paralegale), servicii juridice pro bono.

───────
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(210) M 2022 01272
(151) 18/02/2022
(732) MONVELLY TRADE SRL, B-DUL

EXPOZITIEI, NR.7, MANSARDA,
SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(740) CABINET ENPORA INTELLECTUAL
PROPERTY SRL, STRADA GEORGE
CALINESCU, NR. 52A, AP.1, SECTOR
1, BUCUREȘTI, 011694, ROMANIA

(540)

MONVELLY TRADE

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 27.05.19; 02.01.01; 02.01.05;
29.01.05; 29.01.06

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

35. Regruparea în avantajul terţilor a bunurilor
si anume tutun, țigări care conțin înlocuitori
de tutun, nu de uz medical, țigări electronice,
soluţii lichide de nicotină pentru utilizare în ţigări
electronice, țigări cu filtru, vaporizatoare orale
pentru fumători, brichete pentru fumători, filtre
de tigar, țigări, arome, altele decât uleiurile
esențiale, pentru utilizare în țigări electronice,
suporturi pentru pipe pentru pipe de tutun,
pungi cu tutun, pipe de tutun, cutii de tigari,
trabucuri, ierburi pentru fumat, cutii de trabucuri,
borcane de tutun, scrumiere pentru fumători,
chibrituri permiţând (exceptand transportul lor)
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
cât mai comod prin magazine en gros sau
en detail, prin cataloage de vânzare prin
corespondență, prin mijloace electronice, prin
intermediul siteurilor web și prin intermediul
emisiunilor de teleshopping, organizarea de
evenimente, târguri şi expoziţii în scop publicitar,
comercial şi de promovare, toate acestea pentru

bunurile de mai sus, servicii de vânzare cu
ridicata, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la bunurile de mai sus, publicitate,
publicitate online într-o reţea computerizată,
furnizare de informaţii şi consiliere comercială
pentru consumatori (consiliere consumatori),
servicii de import pentru bunurile de mai sus.

───────

(210) M 2022 01273
(151) 18/02/2022
(732) ANTENA TV GROUP SA, BD.

FICUSULUI, NR. 44A, ET. 4A,
ZONA 2, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

UNU la 1

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.07.01; 29.01.01;
29.01.04

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

9. Broșuri electronice descărcabile, buletine
informative descărcabile, clipuri care
conțin înregistrări muzicale, clipuri
video preînregistrate, film cinematografic
preînregistrat, filme cinematografice expuse,
filme descărcabile, filme expuse, filme video,
fișiere cu imagini descărcabile, fișiere digitale
(podcast), grafică digitală (software descărcabil),
furnizare de informații cu privire la jocuri și
jocuri de noroc, înregistrări audio, înregistrări
multimedia, înregistrări muzicale audio care pot
fi descărcate, înregistrări video, descărcabile,

(591) Culori revendicate: mov
(Pantone#662d91), gri
(Pantone#a7a9ac)

(591) Culori revendicate: turcoaz
(Pantone#3105 C), roz
(Pantone#238C)
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cu muzică, înregistrări video descărcabile,
materiale video muzicale pre-înregistrate,
medii descărcabile, podcast-uri descărcabile,
publicații electronice înregistrate pe suport
computerizat, transmisii video, videoclipuri din
filme pre-înregistrate, programe de calculatoare
(software descărcabil), platforme de software
de calculator, platforme de software de
calculator înregistrat sau descărcabil, programe
de calculator înregistrate, aplicații software de
calculator, descărcabile.
16. Albume, regulamente, reprezentări grafice,
insigne de hârtie, atlase, bannere din
hârtie, cataloage, fluturași publicitari, fluturași
informativi, reviste (publicații periodice), buletine
informative, ziare, broșuri, fotografii (tiparite),
buletine (materiale tipărite), buletine de știri
(materiale tipărite).
35. Închirieri de spațiu publicitar, publicare
de texte publicitare, intermediere publicitară,
publicare de materiale publicitare, difuzarea
de materiale publicitare, închiriere de spații
publicitare, furnizare de spații publicitare,
redactare de texte publicitare, difuzare de
anunțuri publicitare, producție de clipuri
publicitare, realizare de materiale publicitare,
furnizare de servicii publicitare, concepere
de logouri publicitare, producție de material
publicitar vizual, închiriere de spațiu publicitar
online, închirieri de spațiu publicitar pe internet,
prezentare de produse în scop publicitar,
difuzare de materiale publicitare pentru terți,
servicii de difuzare de materiale publicitare,
publicare de materiale și texte publicitare,
difuzare de anunțuri publicitare prin internet,
servicii de redactie in scopuri publicitare,
indexare web în scop comercial sau publicitar,
difuzarea de anunțuri publicitare și anunțuri
comerciale, realizare de înregistrări video în
scopuri publicitare, producție de înregistrări
video în scopuri publicitare, închiriere de
panouri de afișare (panouri publicitare), servicii
publicitare de tip 'pay per click', închiriere de timp
publicitar în mijloacele de comunicare, afișare de
anunțuri publicitare pentru pentru terți, furnizare
și închiriere de spațiu publicitar pe internet,
difuzare de materiale de reclamă, de marketing
și publicitare, difuzare de anunțuri publicitare
prin rețele de comunicații online, organizare
de târguri și expoziții în scopuri comerciale și
publicitare, publicitate radio și de televiziune,
abonament la un canal de televiziune, servicii
de publicitate oferite de o agenție specializată în
publicitate prin radio și televiziune, producție și
distribuție de reclame la radio și la televiziune,
închiriere spațiu publicitar, închirierea minutelor
publicitare și a presei, servicii publicitare și de

promovare, publicare de materiale publicitare
online, difuzare de materiale publicitare online,
închiriere de panouri publicitare digitale, servicii
de editare de texte publicitare, distribuire de
mostre în scopuri publicitare, realizare de
anunțuri publicitare pentru terți, producție de
clipuri publicitare pentru radio, organizare și
realizare de evenimente publicitare, difuzare
de materiale publicitare și promoționale, servicii
de anunțuri în scopuri publicitare, producție
de înregistrări audio în scopuri publicitare,
închiriere de spațiu publicitar pe site-uri web,
organizare de expoziții în scopuri comerciale
sau publicitare, compilare de anunțuri publicitare
pentru utilizare pe internet, organizare de târguri
în scopuri comerciale sau publicitare, creare de
texte publicitare și în scop promoțional, punere
la dispoziție și închiriere de spații publicitare,
pregătire și prezentare de reclame audiovizuale
în scopuri publicitare, prezentare de produse
și servicii (în scopuri promoționale/publicitare),
furnizarea de spațiu publicitar în publicații
periodice, ziare și reviste, servicii publicitare
pentru crearea identității de brand pentru alte
persoane, compilare de anunțuri publicitare
pentru utilizarea pe pagini web de internet,
închiriere de orice tip de materiale publicitare
sau de prezentare comercială, servicii publicitare
cu privire la crearea identității corporative și
de brand, difuzare de materiale publicitare
pentru terți, printr-o rețea de comunicații on-
line pe internet, producție de reclame radio,
productie de publicitate televizata si radiofonica,
publicitate și reclamă prin intermediul televiziunii,
radioului, poștei, servicii de publicitate furnizate
de o agenție de publicitate la radio și la
televizor, publicitate și marketing, furnizarea de
informații de marketing, marketing pe internet,
studii de marketing, campanii de marketing,
servicii de marketing, marketing de produse,
marketing direct, marketing digital, consultanță
în marketing comercial, servicii de publicitate
și marketing, servicii de publicitate și marketing
online, servicii de marketing în domeniul
restaurantelor, cercetarea de piață și studii de
marketing, servicii de marketing promoțional
folosind mijloace audiovizuale, promovare,
publicitate și marketing pentru pagini web online,
servicii de marketing furnizate prin intermediul
rețelelor digitale, servicii de relaţii media,
abonament la un pachet media de informații,
sondaje de opinie, servicii de telemarketing,
producție de emisiuni de teleshopping, producție
de programe de teleshopping, publicitate online,
publicitate radiofonică, publicitate televizată,
publicitate și reclamă.
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38. Difuzarea la radio și televiziune, difuzare de
filme prin televiziune, difuzare de programe de
televiziune, difuzare de programe prin internet,
difuzare de programe prin satelit, servicii de
difuzare prin cablu, difuzare de programe prin
radio, difuzare de televiziune prin satelit, difuzare
prin satelit și cablu, difuzare de informații prin
intermediul televiziunii, servicii de difuzare pe
pagini web, difuzare de programe de televiziune
prin cablu, difuzare radiofonică de informații
și alte programe, difuzare de programe radio
și de televiziune, difuzare de programe video
și audio prin internet, difuzare de programe
de teleshopping prin intermediul televiziunii,
difuzare de material audio și video pe internet,
servicii de difuzare referitoare la televiziunea
prin protocol de internet (iptv), difuzare de
programe de radio și televiziune, inclusiv prin
rețele de cablu, servicii de transmisie de
programe de televiziune în sistem pay-per-view,
transmisie de podcasturi, transmisie de informații
online, furnizarea de forumuri online, furnizarea
accesului la conținut multimedia online, furnizare
de camere de chat online pentru rețelele sociale.
41. Divertisment televizat, divertisment
radiofonic, servicii de divertisment, divertisment
pe internet, divertisment on-line, divertisment
muzical, divertisment, organizare de
divertisment muzical, organizarea concursurilor
de divertisment, divertisment de radio și
televiziune, educație, divertisment și sport,
activități sportive, producție de evenimente
sportive, furnizare de publicații electronice,
furnizare de publicații on-line, furnizare de
publicații electronice online, nedescărcabile,
servicii de videotecă, proiecție de filme video,
producție de filme video, producție de înregistrări
audio și video pe suporturi audio și video,
producție audio și video și fotografie, servicii
de editare audio și video, publicare de texte,
altele decat cele publicitare, publicare online
de ziare electronice, producție de televiziune,
montaj de programe de televiziune, prezentare
de programe de televiziune, producție de filme
pentru televiziune, seriale de televiziune prin
satelit, producție de spectacole de televiziune,
producție de emisiuni de televiziune, producție
de programe de televiziune, producție de
programe educative de televiziune, producții
de film, televiziune și radio, producere de
emisiuni-concurs pentru televiziune, producție
de programe radiofonice și de televiziune,
producție de programe de divertisment pentru
televiziune, închirirere de ehipament de iluminat
pentru televiziune, servicii de producție de
programe de televiziune, furnizare de filme
și de programe de televiziune nedescărcabile

pe canale de televiziune cu plată, servicii de
programe de știri pentru radio sau televiziune,
producție de înregistrări audiovizuale, producție
de programe tv, producție de spectacole de
divertisment cu dansatori, concursuri televizate,
audiție pentru concursuri televizate de talente,
organizarea de concursuri în domeniul educație
sau divertisment, servicii de reporteri de știri,
furnizare de programe televizate de știri,
divertisment de natura emisiunilor de știri
televizate.
42. Programare de software pentru publicitate
online, proiectare de software pentru
calculatoare, analiza sistemelor informatice,
găzduirea site-urilor (site-uri web), platforma
ca serviciu (paas), controlul calităţii, cercetarea
şi dezvoltarea de produse noi pentru terţi,
furnizarea de motoare de căutare pentru internet,
găzduire de servere, găzduire de conținut digital,
software ca serviciu (saas).

───────

(210) M 2022 01277
(151) 18/02/2022
(732) ANA-CLAUDIA GRIGORE, STR.

SILOZULUI, NR. 93, JUDEȚ
CONSTANȚA, MEDGIDIA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

RUBY
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse de parfumerie,
uleiuri esențiale, preparate pentru albit și
alte substanțe pentru spălat, preparate pentru
curățare, lustruire, degresare și șlefuire.
14. Metale prețioase și aliajele acestora,
bijuterii, pietre prețioase și semiprețioase,
instrumente de ceasornicărie și pentru
măsurarea timpului.
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────
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(210) M 2022 01278
(151) 18/02/2022
(732) ALEXANDRU-CRISTINEL CHITU,

STR. COZIEI NR. 3-5, ET. 1, AP.
10, SECTOR 5, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

pt GROUP

(531) Clasificare Viena:
01.01.05; 01.01.10; 01.01.16; 27.05.01;
26.01.05; 26.01.20; 29.01.01; 29.01.06

clase:
30. Aperitive pe bază de făină, aperitive (tartine),
batoane alimentare pe bază de ciocolată
gata de mâncat, blat de pizza, biscuiți cu
aromă de brânză, brioșe, clătite, gustări sărate
pe bază de cereale, pizza proaspătă, pizza
refrigerată, plăcinte cu legume, plăcinte, produse
de patiserie aromate, plăcinte gătite, plăcinte
proaspete, produse pentru gustări preparate
din făină de cereale, produse de patiserie din
foitaj care conțin șuncă, produse de patiserie
conținând legume și carne de pasăre, quiche
(tarte sărate), sandvișuri, cafea, ceaiuri, cacao
și înlocuitori ai acestora, amestecuri pe bază de
cacao, băuturi cu aroma de ciocolată, băuturi
din cacao gata preparate, și băuturi pe bază
de cacao, băuturi carbogazoase (pe bază de
cafea, cacao sau ciocolată), băuturi pe bază
de cafea, băuturi pe bază de cacao, alimente
pe bază de cacao, cozonaci, cornuri, dulciuri
cu conținut redus de carbohidrați, deserturi pe
bază de ciocolată, deserturi preparate (pe bază
de ciocolată), decorațiuni din ciocolată pentru
prăjituri, dulciuri înghețate, baghete, batoane de
pâine, biscuiți aperitiv, brioșe englezești.

35. Asistență în afaceri, management și
servicii administrative, servicii de publicitate,
marketing și promovare, achiziții de întreprinderi,
administrare a afacerilor pentru puncte
de vânzare cu amănuntul, administrare a
afacerilor pentru puncte de vânzare cu
ridicata, administrarea afacerilor pentru o
societate comercială și pentru o societate
de servicii, administrare de concursuri în
scopuri publicitare, administrare de afaceri
pentru furnizorii de servicii independenți,
administrare de afaceri, administrare a afacerilor
pentru restaurante, asistență comercială în
managementul afacerilor, asistență comercială
privind sistemul de franciză, asistență
comercială privind deschiderea de francize,
administrarea magazinelor, administrarea
comercială a licențelor produselor și a
serviciilor pentru terți, asistență în management
pentru întreprinderi comerciale sau industriale,
asistență în management pentru firme
comerciale, asistență în domeniul administrării
și planificării afacerilor, asistență în afaceri,
asistență privind organizarea întreprinderii,
furnizare de asistență în afaceri, asistență privind
planificarea comercială, gestiunea afacerilor de
comerț cu amănuntul pentru terți, gestiune
administrativă externalizată pentru companii,
întocmire de rapoarte economice, management
de restaurant pentru terți, management
în procesele de afaceri, intermediere de
afaceri comerciale pentru terți, managementul
activităților comerciale, negociere de tranzacții
comerciale pentru terți, negociere de contracte
de publicitate, pentru terți, managementul
proiectelor de afaceri, planificarea afacerilor,
planificare strategică în afaceri, organizarea
afacerilor, servicii de administrare de stocuri,
servicii de administrare a afacerilor.
43. Servicii oferite de baruri, servicii oferite de
cantine, servicii oferite de bufete cu autoservire,
servicii oferite de ceainării, servicii oferite de fast-
fooduri, furnizare de alimente și băuturi pentru
oaspeți în restaurante, furnizare de alimente
și băuturi în restaurante și baruri, prepararea
alimentelor, servicii oferite de restaurante cu
autoservire, preparare de mâncăruri pentru alte
persoane, pe bază de subcontractare, servicii
oferite de pizzerii, organizare de banchete,
organizare de mese la hoteluri, furnizare de
alimente și băuturi în bistrouri, servicii oferite
de restaurante (servirea mesei), servicii de
ceainărie, servire de alimente și băuturi.

───────

(591) Culori revendicate: vișiniu, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2022 01279
(151) 18/02/2022
(732) AMARELFIS CLAVERNICOL SRL,

STR. TRAIAN NR.69, PARTER,
JUD. GALAȚI, GALATI, GALAȚI,
ROMANIA

(740) LUPȘA ȘI ASOCIAȚII SRL, CALEA 13
SEPTEMBRIE NR. 90, ET. 1, CAM. 2,
SECTOR 5, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

BRIANT MOVER

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

9. Aparate pentru cercetare științifică și
de laborator, aparate și simulatoare
educaționale, aparate, instrumente și cabluri
pentru electricitate, dispozitive de măsurare,
detectare, monitorizare și control, dispozitive
pentru siguranță, securitate, protecție și de
semnalizare, tablete, tablete grafice, tablete
digitale, huse pentru tablete, software pentru
tablete, tastaturi pentru tablete, suporturi
de tablete adaptate pentru folosirea în
automobile, software, calculatoare, cabluri
pentru calculatoare, tastaturi de calculatoare,
telefoane, telefoane mobile, telefoane de
mașină, baterii pentru telefoane, huse pentru
telefoane inteligente, cabluri usb, cabluri USB
pentru telefoane mobile, routere wireless,
routere USB fără fir, modemuri externe,
modemuri, modemuri pentru telefon, modemuri
cu cablu, modemuri pentru fibră optică, panouri
solare, structuri de panouri solare, panouri
solare pentru generarea de electricitate, panouri
solare pentru producerea energiei electrice,
celule fotovoltaice, invertoare fotovoltaice,

module fotovoltaice, module fotovoltaice solare,
aparate și instrumente fotovoltaice pentru
generarea de energie solară, aparate de
date mobile, aparate pentru transmiterea
datelor mobile, aplicații mobile descărcabile
pentru gestionarea de date, aplicații mobile
descărcabile pentru transmiterea de date,
cartele telefonice preplătite, codate magnetic,
servere de internet, telefoane cu internet,
software pentru acces la internet, software
descărcabil de pe internet, amplificatoare
(antene) pentru internetul obiectelor (IoT),
tastaturi, tastaturi multifuncționale, tastaturi de
calculator, tastaturi fara fir, tastaturi pentru
telefoane mobile, huse de videocamere,
huse pentru laptopuri, huse pentru agende
electronice, huse pentru CD-uri, huse pentru
calculatoare tabletă, huse pentru DVD playere,
huse pentru CD-playere, huse pentru aparate
optice, laptopuri, genți adaptate pentru laptopuri,
suporturi adaptate pentru laptopuri, suporturi de
răcire pentru laptopuri, imprimante portabile fără
fir pentru utilizare cu laptopuri și dispozitive
mobile, imprimante, imprimante scaner,
imprimante laser, imprimante color, imprimante
xerox, servere pentru imprimante, programe
pentru imprimante, cabluri pentru imprimante,
imprimante pentru calculator, adaptoare pentru
imprimante, imprimante multifuncționale (MFP),
imprimante de documente pentru calculatoare,
programe pentru calculatoare, rețele de
calculatoare, calculatoare de buzunar, netbook-
uri (calculatoare).
11. Aparate de iluminat și reflectoare,
aparate pentru încălzire și uscare personală,
aprinzătoare, arzătoare, boilere și încălzitoare,
echipament pentru răcire și înghețare,
echipament pentru încălzire, ventilare,
climatizare și purificare (ambient), echipamente
de gătit, încălzit, răcit și conservat, pentru
alimente și băuturi, instalații de uscare, instalații
sanitare, alimentare cu apă și echipamente de
salubritate.
35. Asistență în afaceri, management și
servicii administrative, servicii de publicitate,
marketing și promovare, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu aparate pentru
cercetare științifică și de laborator, aparate și
simulatoare educaționale, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu aparate, instrumente
și cabluri pentru electricitate, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu dispozitive de
măsurare, detectare, monitorizare și control,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
dispozitive pentru siguranță, securitate, protecție
și de semnalizare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu tablete, servicii de
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vânzare cu amănuntul în legătură cu tablete
grafice, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu tablete digitale, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu huse pentru
tablete, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu software pentru tablete, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
tastaturi pentru tablete, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu suporturi de
tablete adaptate pentru folosirea în automobile,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu software, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu calculatoare, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu cabluri pentru
calculatoare, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu tastaturi de calculatoare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu telefoane,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu telefoane mobile, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu telefoane de mașină,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
baterii pentru telefoane, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu huse pentru telefoane
inteligente, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu cabluri USB, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu cabluri USB
pentru telefoane mobile, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu aparate de iluminat și
reflectoare, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu aparate pentru încălzire și uscare
personală, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu aprinzătoare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu arzătoare, boilere și
încălzitoare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu echipament pentru răcire și
înghețare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu echipament pentru încălzire,
ventilare, climatizare și purificare (ambient),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu echipamente de gătit, încălzit, răcit și
conservat, pentru alimente și băuturi, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu instalații
de uscare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu instalații sanitare, alimentare cu
apă și echipamente de salubritate, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu aparate pentru
cercetare științifică și de laborator, aparate și
simulatoare educaționale, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu aparate, instrumente și
cabluri pentru electricitate, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu dispozitive de măsurare,
detectare, monitorizare și control, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu dispozitive
pentru siguranță, securitate, protecție și de
semnalizare, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu tablete, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu tablete grafice, servicii de

vânzare cu ridicata în legătură cu tablete digitale,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu huse
pentru tablete, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu software pentru tablete, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu tastaturi pentru
tablete, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu suporturi de tablete adaptate pentru folosirea
în automobile, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu software, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu calculatoare, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu cabluri pentru
calculatoare, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu tastaturi de calculatoare, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu telefoane,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
telefoane mobile, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu telefoane de mașină, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu baterii pentru
telefoane, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu huse pentru telefoane inteligente,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
cabluri USB, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu cabluri USB pentru telefoane
mobile, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu aparate de iluminat și reflectoare, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu aparate
pentru încălzire și uscare personală, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu aprinzătoare,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
arzătoare, boilere și încălzitoare, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu echipament
pentru răcire și înghețare, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu echipament pentru
încălzire, ventilare, climatizare și purificare
(ambient), servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu echipamente de gătit, încălzit, răcit
și conservat, pentru alimente și băuturi, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu instalații
de uscare, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu instalații sanitare, alimentare cu
apă și echipamente de salubritate, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu aparate pentru cercetare științifică și de
laborator, aparate și simulatoare educaționale,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu aparate, instrumente și cabluri pentru
electricitate, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu dispozitive de măsurare,
detectare, monitorizare și control, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
dispozitive pentru siguranță, securitate, protecție
și de semnalizare, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu tablete, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
tablete grafice, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu tablete digitale, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
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cu huse pentru tablete, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu software
pentru tablete, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu tastaturi pentru tablete,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu suporturi de tablete adaptate pentru
folosirea în automobile, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu software,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu calculatoare, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu cabluri pentru
calculatoare, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu tastaturi de calculatoare,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu telefoane, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu telefoane
mobile, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu telefoane de mașină, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
baterii pentru telefoane, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu huse pentru
telefoane inteligente, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu cabluri USB,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu cabluri USB pentru telefoane mobile,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu aparate de iluminat și reflectoare,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu aparate pentru încălzire și uscare
personală, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu aprinzătoare, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
arzătoare, boilere și încălzitoare, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
echipament pentru răcire și înghețare, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu echipament pentru încălzire, ventilare,
climatizare și purificare (ambient), servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
echipamente de gătit, încălzit, răcit și conservat,
pentru alimente și băuturi, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu instalații de
uscare, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu instalații sanitare, alimentare cu
apă și echipamente de salubritate, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu routere
wireless, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu routere USB fără fir, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu modemuri
externe, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu modemuri, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu modemuri pentru
telefon, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu modemuri cu cablu, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu modemuri
pentru fibră optică, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu panouri solare, servicii

de vânzare cu amănuntul în legătură cu structuri
de panouri solare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu panouri solare pentru
generarea de electricitate, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu panouri solare
pentru producerea energiei electrice, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu celule
fotovoltaice, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu invertoare fotovoltaice, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu module
fotovoltaice, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu module fotovoltaice solare, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu aparate
și instrumente fotovoltaice pentru generarea de
energie solară, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu routere wireless, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu routere USB fără
fir, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu modemuri externe, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu modemuri, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu modemuri
pentru telefon, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu modemuri cu cablu, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu modemuri
pentru fibră optică, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu panouri solare, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu structuri de
panouri solare, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu panouri solare pentru generarea
de electricitate, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu panouri solare pentru producerea
energiei electrice, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu celule fotovoltaice, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu invertoare
fotovoltaice, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu module fotovoltaice, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu module
fotovoltaice solare, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu aparate și instrumente fotovoltaice
pentru generarea de energie solară, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu aparate pentru cercetare științifică și de
laborator, aparate și simulatoare educaționale,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu aparate, instrumente și cabluri
pentru electricitate, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu dispozitive
de măsurare, detectare, monitorizare și control,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu dispozitive pentru siguranță,
securitate, protecție și de semnalizare, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu tablete, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu tablete grafice,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu tablete digitale, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu huse
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pentru tablete, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu software pentru
tablete, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu tastaturi pentru tablete,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu suporturi de tablete adaptate pentru
folosirea în automobile, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu software,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu calculatoare, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu cabluri
pentru calculatoare, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu tastaturi de
calculatoare, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu telefoane, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu telefoane mobile, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu telefoane
de mașină, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu baterii pentru telefoane,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu huse pentru telefoane inteligente,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu cabluri USB, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu cabluri
USB pentru telefoane mobile, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu routere
wireless, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu routere USB fără fir,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu modemuri externe, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură cu
modemuri, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu modemuri pentru telefon,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu modemuri cu cablu, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu modemuri pentru fibră optică, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură cu
panouri solare, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu structuri de panouri
solare, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu panouri solare pentru
generarea de electricitate, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu panouri
solare pentru producerea energiei electrice,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu celule fotovoltaice, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu invertoare fotovoltaice, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu module
fotovoltaice, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu module fotovoltaice
solare, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu aparate și instrumente
fotovoltaice pentru generarea de energie solară,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog

în legătură cu aparate de iluminat și reflectoare,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu aparate pentru încălzire și uscare
personală, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu aprinzătoare, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu arzătoare, boilere și încălzitoare, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu echipament pentru răcire și înghețare,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu echipament pentru încălzire,
ventilare, climatizare și purificare (ambient),
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu echipamente de gătit, încălzit,
răcit și conservat, pentru alimente și băuturi,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu instalații de uscare, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu instalații sanitare, alimentare cu apă și
echipamente de salubritate, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu routere
wireless, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu routere USB fără fir, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu modemuri externe, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu modemuri,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu modemuri pentru telefon, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu modemuri cu cablu, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu modemuri pentru
fibră optică, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu panouri solare, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
structuri de panouri solare, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu panouri
solare pentru generarea de electricitate, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu panouri solare pentru producerea energiei
electrice, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu celule fotovoltaice, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu invertoare fotovoltaice, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu module
fotovoltaice, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu module fotovoltaice solare,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu aparate și instrumente fotovoltaice
pentru generarea de energie solară, organizare
de abonamente la servicii de internet, servicii de
abonamente la servicii de telecomunicații pentru
terți, abonamente la servicii de baze de date
prin telecomunicatii, realizarea abonamentelor
la servicii telematice, telefonice și informatice
(internet), marketing pe internet, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu aparate de
date mobile, servicii de vânzare cu amănuntul
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în legătură cu aparate pentru transmiterea
datelor mobile, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu aplicații mobile descărcabile
pentru gestionarea de date, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu aplicații mobile
descărcabile pentru transmiterea de date,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu cartele telefonice preplătite, codate magnetic,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu servere de internet, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu telefoane cu internet,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu software pentru acces la internet, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu software
descărcabil de pe internet, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu amplificatoare (antene)
pentru internetul obiectelor (IoT), servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu tastaturi,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu tastaturi multifuncționale, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu tastaturi de
calculator, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu tastaturi fara fir, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu tastaturi
pentru telefoane mobile, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu huse de videocamere,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
huse pentru laptopuri, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu huse pentru agende
electronice, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu huse pentru CD-uri, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu huse
pentru calculatoare tabletă, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu huse pentru DVD
playere, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu huse pentru CD-playere, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu huse pentru
aparate optice, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu laptopuri, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu genți adaptate pentru
laptopuri, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu suporturi adaptate pentru laptopuri,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu suporturi de răcire pentru laptopuri, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
imprimante portabile fără fir pentru utilizare
cu laptopuri și dispozitive mobile, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu imprimante,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu imprimante scaner, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu imprimante laser,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu imprimante color, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu imprimante xerox,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
servere pentru imprimante, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu programe pentru

imprimante, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu cabluri pentru imprimante, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
imprimante pentru calculator, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu adaptoare pentru
imprimante, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu imprimante multifuncționale (MFP),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
imprimante de documente pentru calculatoare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu programe pentru calculatoare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu rețele de
calculatoare, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu calculatoare de buzunar, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu netbook-
uri (calculatoare), servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu aparate de date mobile, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu aparate
pentru transmiterea datelor mobile, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu aplicații mobile
descărcabile pentru gestionarea de date, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu aplicații
mobile descărcabile pentru transmiterea de date,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
cartele telefonice preplătite, codate magnetic,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
servere de internet, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu telefoane cu internet,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
software pentru acces la internet, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu software
descărcabil de pe internet, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu amplificatoare (antene)
pentru internetul obiectelor (IoT), servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu tastaturi,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
tastaturi multifuncționale, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu tastaturi de calculator,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
tastaturi fara fir, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu tastaturi pentru telefoane mobile,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
huse de videocamere, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu huse pentru laptopuri,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu huse
pentru agende electronice, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu huse pentru CD-
uri, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu huse pentru calculatoare tabletă, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu huse pentru
DVD playere, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu huse pentru CD-playere, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu huse pentru
aparate optice, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu laptopuri, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu genți adaptate pentru
laptopuri, servicii de vânzare cu ridicata în
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legătură cu suporturi adaptate pentru laptopuri,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
suporturi de răcire pentru laptopuri, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu imprimante
portabile fără fir pentru utilizare cu laptopuri și
dispozitive mobile, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu imprimante, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu imprimante scaner, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu imprimante
laser, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu imprimante color, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu imprimante xerox, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu servere
pentru imprimante, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu programe pentru imprimante,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
cabluri pentru imprimante, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu imprimante pentru
calculator, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu adaptoare pentru imprimante, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu imprimante
multifuncționale (MFP), servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu imprimante de documente
pentru calculatoare, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu programe pentru
calculatoare, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu rețele de calculatoare, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu calculatoare
de buzunar, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu netbook-uri (calculatoare), servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu aparate de date mobile, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu aparate
pentru transmiterea datelor mobile, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
aplicații mobile descărcabile pentru gestionarea
de date, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu aplicații mobile descărcabile
pentru transmiterea de date, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu cartele
telefonice preplătite, codate magnetic, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu servere de internet, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu telefoane
cu internet, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu software pentru acces
la internet, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu software descărcabil de
pe internet, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu amplificatoare (antene)
pentru internetul obiectelor (IoT), servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
tastaturi, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu tastaturi multifuncționale, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
tastaturi de calculator, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu tastaturi fara

fir, servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu tastaturi pentru telefoane mobile,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu huse de videocamere, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
huse pentru laptopuri, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu huse pentru
agende electronice, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu huse pentru
CD-uri, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu huse pentru calculatoare tabletă,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu huse pentru DVD playere, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu huse pentru CD-playere, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu huse
pentru aparate optice, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu laptopuri, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu genți adaptate pentru laptopuri, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
suporturi adaptate pentru laptopuri, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
suporturi de răcire pentru laptopuri, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
imprimante portabile fără fir pentru utilizare
cu laptopuri și dispozitive mobile, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
imprimante, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu imprimante scaner, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu imprimante laser, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu imprimante
color, servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu imprimante xerox, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu servere
pentru imprimante, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu programe pentru
imprimante, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu cabluri pentru imprimante,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu imprimante pentru calculator, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
adaptoare pentru imprimante, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu imprimante
multifuncționale (MFP), servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu imprimante
de documente pentru calculatoare, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu programe pentru calculatoare, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
rețele de calculatoare, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu calculatoare de
buzunar, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu netbook-uri (calculatoare).
38. Servicii de telecomunicații prin telefon pe
bază de cartele telefonice preplătite, furnizarea
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accesului la internet, servicii de acces la internet,
furnizori de servicii de internet, transmitere de
date pe internet, servicii de telefonie prin internet,
servicii de comunicare pe internet, furnizarea
accesului la internet pentru terți, transmitere
de conținuturi multimedia pe internet, furnizare
de servicii de acces la internet, furnizare de
instalații de telecomunicații, furnizare de instalații
de comunicare prin cablu, furnizare de instalații
pentru recepție radio și transmisie radio, servicii
de telecomunicații.

───────

(210) M 2022 01280
(151) 18/02/2022
(732) ALKALOID AD SKOPJE,

BOULEVARD ALEKSANDAR
MAKEDONSKI 12, SKOPJE, 1000,
MACEDONIA

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

(540)

ADEGRON
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Preparate farmaceutice, produse
farmaceutice, analgezice, antibiotice,
medicamente pentru scopuri medicale,
medicamente de uz uman, substanțe dietetice
de uz medical, alimente dietetice de uz medical,
suplimente nutritive, suplimente alimentare pe
bază de minerale, preparate cu vitamine.

───────

(210) M 2022 01283
(151) 18/02/2022
(732) SAGO FRANCHISE SRL, STR.

REPUBLICII NR. 28/A, PARTER,
JUD. BIHOR, ORADEA, BIHOR,
ROMANIA

(740) ACTA MARQUE AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ SRL,
STR. EUGEN BROTE NR. 8, JUD.
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, 400075, CLUJ,
ROMANIA

(540)

SAGO THE WAY OF COFFEE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.07; 29.01.08

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

30. Cafea, amestecuri de cafea, boabe de
cafea, boabe de cafea prăjite, înlocuitori de cafea
(surogate de cafea sau preparate din plante
folosite în loc de cafea), băuturi pe bază de
cafea, băuturi pe bază de cafea care conțin
înghețată (affogato), capsule de cafea umplute,
cafea solubilă, amestecuri de cafea și malț,
înlocuitori de cafea pe bază vegetală, preparate
vegetale care înlocuiesc cafeaua, cafea, ceaiuri,
cacao și înlocuitori ai acestora, cafea (prăjită,
sub formă de pudră, granule sau băutură),
preparate pentru fabricarea de băuturi (pe bază
de cafea), pungi de cafea, cafea măcinată,
arome de cafea, cafea liofilizată, esențe de
cafea altele decât uleiurile esențiale folosite ca
înlocuitori pentru cafea, orz prăjit și malț pentru
utilizare ca înlocuitori pentru cafea.
35. Regruparea în avantajul terţilor a produselor
solicitate în clasa 30 (cu excepţia transportului
lor) permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod prin magazine en
gross sau en detail, prin cataloage de vânzare
prin corespondenţă, prin mijloace electronice,
pagină web, prin intermediul caselor de comenzi
şi prin intermediul emisiunilor de teleshopping,

(591) Culori revendicate: maro deschis (HEX
#CF904A), maro închis (HEX #31241C)
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regruparea în avantajul terţilor a produselor în
legatură cu cafea, echipamente şi accesorii în
legătură cu cafea (aparate pentru prăjit cafeaua,
percolatoare electrice de cafea, maşini de cafea
expreso, filtre de cafea electrice, ibrice de
cafea electrice fără fir, aparate pentru răcirea
băuturilor, aparate de refrigerare, instalaţii
automate pentru prepararea cafelei), servicii
de francizare şi anume furnizarea asistenţei
tehnice pentru înfiinţarea şi/sau funcţionarea de
restaurante, cafenele, cafe-baruri, snack-baruri,
servicii de informații comerciale furnizate online
prin internet sau o rețea globală de calculatoare,
servicii de informații comerciale furnizate online
dintr-o bază de date computerizată sau de
pe internet, servicii de marketing, publicitate
şi promovare, publicitate, inclusiv publicitatea
online în rețele informatice, publicitate, gestiunea
afacerilor comerciale, administrație comercială,
lucrări de birou, servicii de agenţii de import-
export, servicii de comerț cu amănuntul şi
cu ridicata legate de produse de cafea,
echipamente şi accesorii în legătură cu cafea
(aparate pentru prăjit cafeaua, percolatoare
electrice de cafea, maşini de cafea expreso, filtre
de cafea electrice, ibrice de cafea electrice fără
fir, aparate pentru răcirea băuturilor, aparate de
refrigerare, instalaţii automate pentru prepararea
cafelei).
43. Servicii contractuale de alimentație, servire
de alimente și băuturi în restaurante și baruri,
servicii oferite de cafenea, servicii de furnizare
de cafea pentru birouri (furnizare de băuturi),
servire de alimente și băuturi în internet-cafe,
servicii oferite de localuri tip snack-bar, servicii
oferite de snack-baruri, servicii ale barurilor,
servicii de ospitalitate (alimente și băuturi),
servire de alimente și băuturi, servicii pentru
furnizarea de băuturi, servicii de restaurant și
bar, furnizarea de spații pentru evenimente și de
spații pentru birouri provizorii și pentru reuniuni,
furnizare de alimente și băuturi în bistrouri,
furnizare de alimente și băuturi dintr-o rulotă
mobilă, servicii de bufet pentru barurile de
cocteiluri.

───────

(210) M 2022 01285
(151) 18/02/2022
(732) TRAVELHUBX S.R.L., STR. 1

DECEMBRIE1918 NR. 60, JUD.
NEAMȚ, PIATRA NEAMȚ, NEAMȚ,
ROMANIA

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

(540)

TravelHubX

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.11.03; 29.01.02;
29.01.04

clase:
9. Aplicație software pentru servicii de rețele
sociale prin internet, software descărcabil
sub formă de aplicație mobilă, software și
platforme digitale de telefonie, aplicații software
descărcabile, software pentru planificare,
software pentru comunicarea de date, software
interactiv pentru baze de date, software de
calculator pentru căutarea de date, software de
marketing pentru motoare de căutare, software
pentru managementul relațiilor cu clienții (CRM),
software de calculator descărcabil pentru
gestionarea datelor, software de calculator
descărcabil pentru gestionarea informațiilor,
software pentru administrarea de date și
fișiere și pentru baze de date, software care
permite furnizarea de informații prin rețele
de comunicare, suporturi media înregistrate și
descărcabile, software de calculator, suporturi
media digitale sau analogice de înregistrare
și de stocare fără conținut, platforme de
software de calculator, platforme de software
colaborative (software), platforme de software
de calculator pentru rețele sociale, platforme
de software de calculator înregistrat sau
descărcabil, platforme de editare colaborativă
în timp real (RTCE) (software), software pentru
integrarea segmentelor de control, software

(591) Culori revendicate: albastru, galben
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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de calculator pentru integrarea aplicațiilor și a
bazelor de dat, software, software educational,
softuri educative, software pentru mijloace de
comunicare și pentru publicare, software pentru
închirierea de spațiu publicitar pe site-uri web,
software pentru integrarea de publicitate online
pe site-uri web.
35. Servicii de publicitate privind industria
turismului, publicitate în domeniul turismului
și călătoriilor, publicitate, administrarea,
organizarea și managementul afacerilor, lucrări
de birou, promovare (publicitate) de călătorii,
servicii de marketing în domeniul călătoriilor,
publicitate în domeniul turismului și călătoriilor.
39. Organizarea de călătorii, servicii de turism,
rezervarea călătoriilor prin intermediul agențiilor
de turism, servicii specifice agențiilor de
turism pentru organizarea călătoriilor, servicii de
agenție de turism pentru organizarea de vacanțe,
servicii de agenții de turism pentru călătorii de
afaceri, servicii specifice agențiilor de turism și
servicii de rezervări, servicii specifice agențiilor
de turism, respectiv realizarea rezervărilor
pentru transport, servicii de agenție de turism, și
anume organizarea transportului pentru călători,
planificarea călătoriilor, rezervări pentru călătorii,
furnizarea de informații despre călătorii, servicii
de rezervări pentru călătorii, organizare de
călătorii de afaceri, organizare de călătorii cu
avionul, organizare de călătorii și croaziere,
organizare de călătorii cu autocarul, rezervări de
bilete pentru călătorii, organizare de călătorii de
vacanță, organizare de călătorii în străinătate,
organizare de transport și călătorii, rezervare de
locuri pentru călătorii, servicii de rezervări pentru
călătorii maritime, servicii de rezervări pentru
călătorii turistice, servicii de rezervări de circuite
turistice, servicii pentru realizarea rezervărilor
de călătorie, servicii de rezervări oferite de
agenții pentru tururi pentru vizitarea obiectivelor
turistice, transport aerian, servicii de transport
aerian, transportul călătorilor pe cale aeriană,
servicii de rezervare pentru transport aerian,
rezervare de locuri pentru transport aerian,
transport terestru, transport terestru de pasageri,
organizarea transportului terestru, maritim și
aerian, organizarea serviciilor de transport
terestru, maritim și aerian, transport maritim,
organizarea transporturilor rutiere, feroviare,
maritime și aeriene de persoane, servicii de ghizi
de turism, organizarea de excursii, organizare
de excursii, excursii de o zi și tururi de oraș,
organizare de excursii incluse în pachetele
de vacanță, servicii de vizitare a obiectivelor
turistice, ghid turistic și excursii, planificare și
organizare de tururi de oraș și de excursii
de o zi, organizare de circuite turistice cu

ghid, organizare de plimbări turistice cu ghid,
organizare de vizite turistice cu ghid, servicii
de organizare și ghidaj pentru circuite și vizite
turistice.
41. Publicarea de cataloage cu informații
turistice, educație, instruire, divertisment,
activitați sportive și culturale, divertisment
interactiv, servicii de divertisment, organizare
de excursii pentru divertisment, organizare
de activități de divertisment, organizare de
evenimente pentru divertisment, organizare și
coordonare de evenimente de divertisment,
organizare de convenții în scopuri de
divertisment, organizare de spectacole în
scopuri de divertisment, organizarea de
prezentări în scopuri de divertisment, servicii
de divertisment de tipul organizare de
evenimente sociale de divertisment, organizare
de evenimente de divertisment și evenimente
culturale, organizare de prezentări în scopuri
culturale, organizarea de congrese în scopuri
culturale, organizare de tururi ghidate la
obiective culturale în scopuri educative,
organizare de congrese și de conferințe în
scopuri culturale și educative.
42. Facilitarea accesului temporar la software
nedescărcabil on-line pentru gestionarea
de informații, facilitarea accesului temporar
la software on-line nedescărcabil pentru
transmiterea de informații, facilitarea accesului
temporar la software on-line nedescărcabil
pentru transmiterea de date, facilitarea utilizării
temporare de software nedescărcabil on-line
pentru gestionarea de date, găzduirea site-urilor
informatice, găzduirea site-urilor de internet
(site-uri web), găzduire de site-uri web pentru
terți, găzduire de site-uri pentru dispozitive
mobile, găzduirea unui site web online pentru
crearea și găzduirea de micro site-uri web
pentru afaceri, creare, întreținere și găzduire
de site-uri web pentru alte persoane, design,
creare, găzduire și întreținere de site-uri web
pentru terți, găzduirea unui site pentru stocare
electronică de fotografii digitale și videoclipuri,
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, găzduire de platforme
pe internet, creare de platforme informatice
pentru terți, programare de software pentru
platforme de internet, găzduire de platforme
de comunicații pe internet, programare de
software pentru platforme de informații pe
internet, platformă ca serviciu (paas) care
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oferă platforme software pentru transmisie de
imagini, conținut audiovizual, conținut video
și mesaje, dezvoltare software, programare și
implementare, punere la dispoziție temporară
de software informatic nedescărcabil, integrarea
programelor informatice, servicii de integrare
a sistemelor informatice, integrare de sisteme
informatice și rețele de calculatoare, servicii
de consultanță și informații despre integrarea
sistemelor informatice, dezvoltare de software,
întreținere de software, închirierea de software,
programare de software educativ, servicii de
găzduire, software ca și serviciu și închiriere
de software, elaborare și actualizare de
software informatic, dezvoltare de software-uri
multimedia interactive, dezvoltare de platforme
de calculatoare, găzduire de platforme de
comunicații pe internet, stocare de date online,
găzduire de facilități on-line pentru efectuarea
de discuții interactive, programare de software
educativ, programare de pagini web, programare
de software de calculator pentru citirea,
transmiterea și organizarea datelor.
43. Servicii de agenții de turism privind rezervări
de cazare, servicii de agenții de turism privind
spațiile de cazare, servicii de agenții de turism
pentru efectuarea de rezervări la hotel, servicii
ale agențiilor de turism pentru rezervarea
locurilor de cazare pentru vacanță, servicii de
informare, de consiliere și de rezervare în
legătură cu cazarea temporară, rezervări de
hotel pentru terți, rezervări de camere pentru
călători, servicii prestate de agenții pentru
rezervări la hotel, servicii de rezervare de locuri
de cazare pentru vacanțe, servicii de alimentație
publică, servicii de cazare temporară, organizare
de cazare pentru turiști, servicii de cazare în
stațiuni turistice, rezervare de locuri de cazare
pentru turiști, asigurare de spații de cazare
pentru turiști.

───────

(210) M 2022 01288
(151) 18/02/2022
(732) IDEAL HOME REALTY S.R.L.,

STR. BECLEAN, NR. 9A, AP. 2,
JUD. CLUJ, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

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

(540)

IDEAL HOME Intelligent Deal

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.11.03

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

36. Servicii de asigurare, afaceri imobiliare,
agenții imobiliare, servicii imobiliare, consultanță
privind bunuri imobiliare, servicii de achiziții
imobiliare, organizare de închirieri imobiliare,
servicii ale agențiilor imobiliare, consiliere
privind investițiile în proprietăți imobiliare,
furnizare de informații privind proprietățile
(imobiliare), intermediere de închirieri de
proprietăți imobiliare, servicii de căutare de
proprietăți imobiliare naționale, servicii de
asigurări în domeniul proprietăților imobiliare,
servicii de agenție pentru închirierea de
proprietăți imobiliare, încheiere de contracte
de închiriere de bunuri imobiliare, servicii
de asigurări cu privire la bunuri imobiliare,
furnizare de informații privind bunuri imobiliare
și terenuri, servicii de agenții imobiliare pentru
achiziția și vânzarea de terenuri, asigurări,
administrarea asigurărilor, agenții de asigurări,
servicii de asigurări personale, servicii de
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asigurări de locuințe, servicii de asigurări
de viață, servicii de brokeraj de asigurări,
servicii de încheiere de asigurări, servicii
privind asigurările de călătorie, servicii de
consultanță referitoare la asigurări, servicii de
brokeraj aferente asigurărilor medicale, furnizare
de informații privind serviciile de asigurări și
serviciile financiare, subscriere de asigurări
pentru accidente auto, brokeraj imobiliar,
brokeraj de reasigurări, brokeraj de asigurări,
managementul proprietăților imobiliare, servicii
de management imobiliar privind tranzacțiile
cu proprietăți imobiliare, evaluări financiare de
proprietăți imobiliare.

───────

(210) M 2022 01289
(151) 18/02/2022
(732) CARETTA SRL, ȘOSEAUA IAȘI-

TOMEȘTI, DN 28, PARTER,
CAMERA 1, JUD. IAȘI, IAȘI, IAȘI,
ROMANIA

(740) PROTECTMARK SRL, STR. ŢUŢEA
PETRE NR. 5, BL. 909, TR. 1, ET.
3, AP. 11, CAM. 3, JUD. IAȘI, IAŞI,
700730, IAȘI, ROMANIA

(540)

Caretta Click PLUS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

6. Aluminiu, sârmă din aluminiu, folie de
aluminiu, plăci de ancorare / plăci de fundaţie,

oţel cornier, benzi metalice pentru legare /
benzi metalice pentru înfăşurare sau fixare,
grinzi metalice / traverse metalice, şuruburi
metalice pentru prinderea cablurilor, legături
metalice, bolţuri metalice, bolţuri, plate, colţare
metalice pentru construcţii, ramificaţii metalice
pentru ţevi, alamă, brută sau semiprelucrată,
bare de oţel tras la rece, materiale de
construcţii din metal, panouri de construcţii din
metal, garduri metalice, panouri metalice pentru
garduri, ferestre din metal pentru acoperiş,
îmbinări de cabluri metalice, neelectrice /
legături de cabluri metalice, neelectrice, plafoane
metalice, lanţuri metalice, capace metalice
pentru coşul de fum, tuburi metalice pentru
coşul de fum, canale metalice pentru coşul de
fum, coşuri de fum metalice, acoperire metalică
(prin placare) pentru construcţii, cleme metalice
pentru cabluri şi ţevi, coliere metalice pentru
fixarea ţevilor, inele de cupru, sârmă de cupru,
neizolată, cornişe metalice, cuplaje metalice
pentru lanţuri, ţevi de scurgere din metal, sifoane
de scurgere (supape) din metal, bare de metal
trase la rece si lustruite, conducte metalice,
pentru instalaţiile de încălzire centralizată /
ţevi metalice, pentru instalaţiile de încălzire
centralizată / conducte şi ţevi metalice, pentru
instalaţiile de încălzire centralizată, conducte
metalice pentru instalaţiile de ventilare şi aer
condiţionat, coturi metalice pentru ţevi, bolţuri
cu ochi / şuruburi cu inel, inele de etanşare
metalice, fitinguri metalice pentru construcţii,
dale metalice pentru pardoseală, pardoseli
metalice, cadre metalice pentru construcţii,
grinzi metalice pentru construcţii, jgheaburi
pentru burlane metalice, cârlige (feronerie),
cârlige metalice pentru plăcile de ardezie pentru
acoperiş, plăci din fier, fier, în formă brută sau
semiprelucrată, sârmă de fier, feronerie / articole
metalice, de mică dimensiune, grinzi metalice,
racorduri metalice pentru ţevi, şipci metalice,
căptuşeli metalice pentru construcţii, buiandrugi
metalici, bolţuri de blocare, încuietori metalice,
altele decât cele electrice, capace metalice
pentru gurile de canal, colectoare metalice
pentru reţele de conducte, catarge metalice,
mulaje metalice pentru cornişe, mulaje metalice
pentru construcţii, cuie, ecusoane metalice / plăci
de identificare metalice, duze metalice, piuliţe
metalice, minereuri metalice, stâlpi metalici de
gard, ţigle metalice, paravane metalice, pavele
metalice, plăci de pavare din metal, coloane
metalice pentru construcţii, pini (feronerie),
mufe din metal pentru ţevi, conducte metalice,
pitoni metalici, platforme, prefabricate, din metal,
dopuri metalice / cepuri metalice, piloni metalici,
verande (structuri) din metal, stâlpi metalici,

(591) Culori revendicate: albastru (HEX
#003349)



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 06/2022

654

stâlpi metalici, pentru liniile electrice / piloni
metalici pentru liniile electrice, proptele metalice,
scripeţi metalici, alţii decât cei pentru maşini,
materiale de armare din metal pentru ţevi,
materiale de armare din metal pentru construcţii,
inele metalice / coliere de oprire metalice, nituri
din metal, acoperişuri metalice intermitente,
jgheaburi metalice pentru acoperişuri, învelitori
metalice pentru acoperişuri, ţigle metalice
pentru acoperişuri, învelitori metalice pentru
acoperiş, învelitori metalice pentru acoperiş,
care încorporează celule fotovoltaice, frânghii
metalice, funii metalice, şuruburi metalice,
capace de etanşare din metal, foi şi plăci
metalice, plăci metalice pentru construcţii,
manşoane (feronerie), arcuri (feronerie), pinteni,
bandă de oţel / armătură de oţel, sârmă
din oţel, stâlpi de oţel, table din oţel, ţevi
din oţel / tuburi din oţel, cepuri metalice,
pardoseli din plăci metalice, tubaje metalice, ţevi
metalice / tuburi metalice, elemente de fixare
metalice de perete, elemente de fixare metalice
pentru acoperiş, placări metalice pentru pereţi
utilizate în construcţii, căptuşeli metalice pentru
pereţi utilizate în construcţii, plăci metalice de
căptuşit pereţii, şaibe metalice, panouri acustice
din metal, sârmă din metal comun, ţesătură
metalică/ pânză metalică, sârmă din aliaje
metalice comune, cu excepţia firelor fuzibile,
frânghii de sârmă.
17. Răşini acrilice, semiprelucrate, benzi
adezive, altele decât pentru papetărie şi
pentru scopuri medicale sau de uz casnic,
folii de protecţie anti-reflexie pentru geamuri
(folii colorate) / folii de protecţie anti-orbire
pentru geamuri (folii colorate), perdele de
siguranţă din azbest, placă de azbest / plăci
de azbest, foi de azbest, pâslă de azbest,
hârtie de azbest, învelişuri din azbest, ţesături
din azbest, pânză de azbest, căptuşeli din
azbest, carton de azbest, fibre de azbest,
azbest, căptuşeli din scoarţă pentru izolare
fonică, furtunuri din pânză cauciucată, fibre de
carbon, altele decât cele utilizate la produsele
textile, materiale de călăfătuire, compoziţii
chimice pentru repararea fisurilor, cabluri din
cauciuc, vată de bumbac pentru etanşare
(călăfătuire), garnituri de etanşare pentru cilindri,
materiale dielectrice (izolatoare), benzi de
etanşare pentru tâmplărie / garnituri de etanşare
pentru tâmplărie, benzi adezive texturate, fire
elastice, altele decât cele utilizate la produsele
textile / aţe elastice, altele decât cele utilizate
la produsele textile, materiale de umplutură
pentru rosturile de dilataţie / umpluturi pentru
rosturile de dilataţie, fibră de sticlă pentru
izolare / fibre de sticlă pentru izolare, ţesături

din fibră de sticlă pentru izolare, materiale de
filtrare din spume semiprelucrate sau plastic),
fitinguri, nemetalice, pentru conductele de aer
comprimat, fitinguri, nemetalice, pentru ţevile
flexibile, fitinguri, nemetalice, pentru ţevile
rigide, furtunuri flexible, nemetalice, folie de
celuloză regenerată, alta decât cea utilizată la
împachetat / folii de celuloză regenerată, alta
decât cea utilizată la împachetat, folii din metal
pentru izolare / folii metalice pentru izolare,
garnituri de etanşare, vată de sticlă pentru
izolare, gumă, în formă brută sau semiprelucrată,
gutapercă, furtunuri din material textil, materiale
izolatoare, pâslă izolatoare, mănuşi izolatoare,
uleiuri izolatoare pentru transformatoare, uleiuri
izolatoare, hârtie izolatoare, ţesături izolatoare,
lac izolator, substanţe pentru izolarea clădirilor
împotriva umidităţii, vopsele izolatoare, benzi
izolatoare, tencuială izolatoare, materiale
refractare izolatoare, materiale izolatoare pentru
cabluri, îmbinări, nemetalice, pentru ţevi,
cauciuc lichid, chit, mică, în formă brută
sau semiprelucrată, lână minerală (izolator),
materiale neconductoare pentru reţinerea
căldurii, materiale de căptuşire din cauciuc
sau plastic / materiale de umplere din cauciuc
sau plastic, garnituri pentru ţevi / garnituri
de etanşare pentru ţevi, mufe pentru ţevi,
nemetalice / învelişuri pentru ţevi, nemetalice,
folii din plastic, altele decât pentru împachetat,
substanţe din plastic, semiprelucrate, fibre
din plastic, altele decât cele utilizate la
produsele textile, compoziţii pentru prevenirea
radiaţiilor de căldură, materiale filtrante din
folii semiprelucrate din plastic, materiale de
ranforsare, nemetalice, pentru ţevi, inele
de cauciuc, cauciuc, în formă brută sau
semiprelucrat, dopuri din cauciuc, soluţii din
cauciuc, compuşi de etanşare pentru îmbinări,
benzi autoadezive, altele decât cele pentru
papetărie şi de uz medical sau casnic, lână
de zgură (izolator), materiale de izolare fonică,
cauciuc sintetic, răşini sintetice, semiprelucrate /
răşini artificiale, semiprelucrate, fire din plastic
pentru lipit / fire pentru lipit din plastic, fire din
cauciuc, altele decât cele utilizate la produsele
textile, fire din material plastic, altele decât
cele utilizate la produsele textile, supape din
cauciuc sau fibră vulcanizată, folii din vâscoză,
altele decât pentru împachetat, fibră vulcanizată,
şaibe din cauciuc sau fibră vulcanizată, inele
de etanşare / garnituri de etanşare, compoziţii
pentru garniturile de etanşare pentru tâmplărie,
opritoare din cauciuc pentru ferestre, produse
de etanșare adezive folosite pentru acoperișuri,
materiale izolatoare pentru acoperișuri, benzi
de etanșare cu adeziv pentru îmbinări pentru
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acoperișuri, plăci ușoare din vată minerală
pentru izolare acustică, plăci ușoare din
vată minerală pentru izolare termică, spumă
poliuretanică pentru izolare, folii din spumă
poliuretanică folosite ca izolație pentru clădiri,
spumă poliuretanică sub formă de blocuri
pentru izolare, panouri sandwich din spumă
poliuretanică (pur/pir) și din vată minerală
bazaltică, materiale de etanșare.

furnire din lemn / furnire, panouri din lemn, plăci
din fibre din lemn pentru construcţii.
35. Servicii de publicitate şi marketing, servicii
de management şi administrare a afacerilor,
servicii de informare a consumatorilor, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ
cu ridicata, servicii de comerţ online, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu aluminiu, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu sârmă din aluminiu, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu folie de aluminiu, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu plăci de ancorare,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu plăci de fundaţie, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu oţel
cornier, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu benzi metalice pentru legare,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu benzi metalice pentru înfăşurare
sau fixare, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu grinzi metalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu traverse metalice, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu şuruburi metalice
pentru prinderea cablurilor, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu legături metalice,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu bolţuri metalice, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu bolţuri,
plate, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu colţare metalice pentru construcţii,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu ramificaţii metalice pentru ţevi,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu alamă, brută sau semiprelucrată,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu bare de oţel tras la rece,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de

19. Corniere, nemetalice, grinzi nemetalice /
traverse nemetalice, carton bitumat pentru
construcţii, produse bituminoase pentru
construcţii, învelişuri bituminoase pentru
acoperişuri, colţare, nemetalice, pentru
construcţii, ramificaţii pentru ţevi, nemetalice,
cărămizi, cherestea pentru construcţii / lemn
pentru construcţii, hârtie pentru construcţii,
sticlă pentru construcţii, piatră pentru construcţii,
materiale de construcţii, nemetalice, panouri
de construcţii, nemetalice, capace pentru coşul
de fum, nemetalice, tuburi pentru coşul de
fum, nemetalice, canale pentru coşul de
fum, nemetalice, coşuri de fum, nemetalice,
acoperire (prin placare), nemetalică, pentru
construcţii, cornişe, nemetalice, ţevi de scurgere,
nemetalice, sifoane de scurgere (supape),
nemetalice sau din plastic, grătare, nemetalice,
cadre, nemetalice, pentru construcţii, şipci
de montaj din lemn, jgheaburi pentru
burlane, nemetalice, coame pentru acoperişuri,
grinzi, nemetalice, şipci, nemetalice, zăbrele,
nemetalice / gratii, nemetalice, elemente de
prelungire, nemetalice, pentru coşurile de
fum, căptuşeli, nemetalice, pentru construcţii,
buiandrugi, nemetalici, mulaje, nemetalice,
pentru cornişe, mulaje, nemetalice, pentru
construcţii, stâlpi de gard, nemetalici / uluci de
gard, nemetalici, ţigle, nemetalice, paravane,
nemetalice, cornişe, pilaştrii, nemetalici,
pentru construcţii, stâlpi, nemetalici, proptele,
nemetalice, materiale refractare de construcţii,
nemetalice, materiale de armare, nemetalice,
pentru construcţii, ţevi rigide, nemetalice,
pentru construcţii, jgheaburi pentru acoperişuri,
nemetalice, acoperişuri intermitente, nemetalice,
învelitori pentru acoperişuri, nemetalice, plăci
de ardezie pentru acoperişuri, şindrilă pentru
acoperişuri, ţigle pentru acoperişuri, nemetalice,
învelitori pentru acoperiş, nemetalice, învelitori
pentru acoperiş, nemetalice, care încorporează
celule fotovoltaice, pervaze, nemetalice, plăci,
nemetalice, pentru construcţii, panouri acustice,
nu din metal, placări pentru pereţi, nemetalice,
utilizate în construcţii, căptuşeli pentru pereţi,
nemetalice, utilizate în construcţii, plăci de
căptuşit pereţii, nemetalice, lemn, semiprelucrat,
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comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu materiale de construcţii din metal,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu panouri de construcţii din metal,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu garduri metalice, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu panouri
metalice pentru garduri, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu ferestre din metal
pentru acoperiş, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu îmbinări de cabluri metalice,
neelectrice, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu legături de cabluri metalice,
neelectrice, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu plafoane metalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
lanţuri metalice, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu capace metalice pentru
coşul de fum, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu tuburi metalice pentru coşul
de fum, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu canale metalice pentru coşul de
fum, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu coşuri de fum metalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu acoperire metalică (prin placare) pentru
construcţii, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu cleme metalice pentru
cabluri şi ţevi, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu coliere metalice pentru
fixarea ţevilor, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu inele de cupru, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
sârmă de cupru, neizolată, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu cornişe metalice,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu cuplaje metalice pentru lanţuri,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de

comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu ţevi de scurgere din metal, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
sifoane de scurgere (supape) din metal, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
bare de metal trase la rece si lustruite, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
conducte metalice, pentru instalaţiile de încălzire
centralizată, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu ţevi metalice, pentru
instalaţiile de încălzire centralizată, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu conducte şi ţevi metalice, pentru instalaţiile
de încălzire centralizată, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu conducte
metalice pentru instalaţiile de ventilare şi aer
condiţionat, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu coturi metalice pentru ţevi,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu bolţuri cu ochi, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu şuruburi
cu inel, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu inele de etanşare metalice,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu fitinguri metalice pentru construcţii,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu dale metalice pentru pardoseală,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu pardoseli metalice, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu cadre metalice pentru construcţii, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu grinzi metalice pentru construcţii, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu jgheaburi pentru burlane metalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu cârlige (feronerie), servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu cârlige metalice
pentru plăcile de ardezie pentru acoperiş, servicii
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de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
plăci din fier, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu fier, în formă brută sau
semiprelucrată, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu sârmă de fier, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu feronerie, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu articole metalice, de mică
dimensiune, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu racorduri metalice pentru
ţevi, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu şipci metalice, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu căptuşeli
metalice pentru construcţii, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu buiandrugi
metalici, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu bolţuri de blocare, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
încuietori metalice, altele decât cele electrice,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu capace metalice pentru gurile de
canal, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu colectoare metalice pentru reţele
de conducte, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu catarge metalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu mulaje metalice pentru cornişe, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu mulaje metalice pentru construcţii, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
cuie, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu ecusoane metalice, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu plăci de identificare metalice, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
duze metalice, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ

online în legătură cu piuliţe metalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu minereuri metalice, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu stâlpi metalici
de gard, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu ţigle metalice, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu paravane metalice, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu pavele metalice,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu plăci de pavare din metal, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu coloane metalice pentru construcţii, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
pini (feronerie), servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu mufe din metal pentru
ţevi, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu conducte metalice, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
pitoni metalici, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu platforme, prefabricate,
din metal, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu dopuri metalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
cepuri metalice, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu piloni metalici, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
verande (structuri) din metal, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu stâlpi
metalici, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu stâlpi metalici, pentru liniile electrice,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu piloni metalici pentru liniile electrice,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu proptele metalice, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu scripeţi
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metalici, alţii decât cei pentru maşini, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
materiale de armare din metal pentru ţevi, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
materiale de armare din metal pentru construcţii,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu inele metalice, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu coliere de
oprire metalice, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu nituri din metal, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu acoperişuri metalice intermitente, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu jgheaburi metalice pentru acoperişuri, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu învelitori metalice pentru acoperişuri, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu ţigle metalice pentru acoperişuri, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu învelitori metalice pentru acoperiş, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu învelitori metalice pentru acoperiş, care
încorporează celule fotovoltaice, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu frânghii metalice, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu funii metalice,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu şuruburi metalice, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu capace de etanşare din metal, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu foi şi plăci metalice, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu plăci
metalice pentru construcţii, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu manşoane
(feronerie), servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu arcuri (feronerie), servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu

ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
pinteni, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu bandă de oţel, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu armătură de
oţel, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu sârmă din oţel, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu stâlpi
de oţel, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu table din oţel, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu ţevi din
oţel, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu tuburi din oţel, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu pardoseli din
plăci metalice, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu tubaje metalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
ţevi metalice, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu tuburi metalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
elemente de fixare metalice de perete, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu elemente de fixare metalice pentru acoperiş,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu placări metalice pentru pereţi utilizate
în construcţii, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu căptuşeli metalice pentru
pereţi utilizate în construcţii, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu plăci metalice de
căptuşit pereţii, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu şaibe metalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
panouri acustice din metal, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu sârmă din
metal comun, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu ţesătură metalică, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
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pânză metalică, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu sârmă din aliaje metalice
comune, cu excepţia firelor fuzibile, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu frânghii de sârmă, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu răşini acrilice,
semiprelucrate, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu benzi adezive, altele decât
pentru papetărie şi pentru scopuri medicale sau
de uz casnic, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu folii de protecţie anti-
reflexie pentru geamuri (folii colorate), servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu folii de protecţie anti-orbire pentru geamuri
(folii colorate), servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu perdele de siguranţă din
azbest, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu placă de azbest, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu plăci de
azbest, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu foi de azbest, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu pâslă
de azbest, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu hârtie de azbest, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu învelişuri din azbest, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu ţesături din
azbest, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu pânză de azbest, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu căptuşeli
din azbest, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu carton de azbest, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
fibre de azbest, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu azbest, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu căptuşeli
din scoarţă pentru izolare fonică, servicii de

comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
furtunuri din pânză cauciucată, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu fibre de
carbon, altele decât cele utilizate la produsele
textile, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu materiale de călăfătuire, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu compoziţii chimice pentru repararea fisurilor,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu cabluri din cauciuc, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu vată
de bumbac pentru etanşare (călăfătuire), servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu garnituri de etanşare pentru cilindri, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu materiale dielectrice (izolatoare), servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu benzi de etanşare pentru tâmplărie, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
garnituri de etanşare pentru tâmplărie, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu benzi adezive texturate, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu fire
elastice, altele decât cele utilizate la produsele
textile, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu aţe elastice, altele decât cele
utilizate la produsele textile, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu materiale de
umplutură pentru rosturile de dilataţie, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu umpluturi pentru rosturile de dilataţie, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu fibră de sticlă pentru izolare, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu fibre de sticlă pentru izolare, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu ţesături din fibră de sticlă pentru izolare,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
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în legătură cu materiale de filtrare din spume
semiprelucrate sau plastic), servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu fitinguri,
nemetalice, pentru conductele de aer comprimat,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu fitinguri, nemetalice, pentru ţevile
flexibile, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu fitinguri, nemetalice, pentru ţevile
rigide, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu furtunuri flexible, nemetalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu folie de celuloză regenerată, alta decât
cea utilizată la împachetat, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu folii de
celuloză regenerată, alta decât cea utilizată la
împachetat, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu folii din metal pentru izolare,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu folii metalice pentru izolare, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu garnituri de etanşare, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu vată
de sticlă pentru izolare, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu gumă, în formă
brută sau semiprelucrată, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu gutapercă,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu furtunuri din material textil, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu materiale izolatoare, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu pâslă izolatoare,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu mănuşi izolatoare, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu uleiuri izolatoare pentru transformatoare,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu uleiuri izolatoare, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu hârtie

izolatoare, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu ţesături izolatoare, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
lac izolator, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu substanţe pentru izolarea
clădirilor împotriva umidităţii, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu vopsele
izolatoare, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de
comerţ online în legătură cu benzi izolatoare,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu tencuială izolatoare, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu materiale refractare izolatoare, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu materiale izolatoare pentru cabluri, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu îmbinări, nemetalice, pentru ţevi, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
cauciuc lichid, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu chit, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu mică,
în formă brută sau semiprelucrată, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu lână minerală (izolator), servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu materiale
neconductoare pentru reţinerea căldurii, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
materiale de căptuşire din cauciuc sau plastic,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu materiale de umplere din cauciuc
sau plastic, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu garnituri pentru ţevi, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu garnituri de etanşare pentru ţevi, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu mufe pentru ţevi, nemetalice, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
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cu învelişuri pentru ţevi, nemetalice, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
folii din plastic, altele decât pentru împachetat,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu substanţe din plastic, semiprelucrate,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu fibre din plastic, altele decât cele
utilizate la produsele textile, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu compoziţii
pentru prevenirea radiaţiilor de căldură, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu materiale filtrante din folii semiprelucrate din
plastic, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu materiale de ranforsare, nemetalice,
pentru ţevi, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu inele de cauciuc, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu cauciuc, în formă brută sau semiprelucrat,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu dopuri din cauciuc, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu soluţii
din cauciuc, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu compuşi de etanşare pentru
îmbinări, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu benzi autoadezive, altele decât
cele pentru papetărie şi de uz medical sau
casnic, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu lână de zgură (izolator), servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
materiale de izolare fonică, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu cauciuc
sintetic, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu răşini sintetice, semiprelucrate,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu răşini artificiale, semiprelucrate,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu fire din plastic pentru lipit, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu

fire pentru lipit din plastic, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu fire din
cauciuc, altele decât cele utilizate la produsele
textile, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu fire din material plastic, altele
decât cele utilizate la produsele textile, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu supape din cauciuc sau fibră vulcanizată,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu folii din vâscoză, altele decât pentru
împachetat, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu fibră vulcanizată, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
şaibe din cauciuc sau fibră vulcanizată, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu inele de etanşare, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu compoziţii pentru
garniturile de etanşare pentru tâmplărie, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu opritoare din cauciuc pentru ferestre, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu produse de etanșare adezive folosite pentru
acoperișuri, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu materiale izolatoare pentru
acoperișuri, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu benzi de etanșare cu adeziv
pentru îmbinări pentru acoperișuri, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
plăci ușoare din vată minerală pentru izolare
acustică, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu plăci ușoare din vată
minerală pentru izolare termică, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu spumă poliuretanică pentru izolare, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
folii din spumă poliuretanică folosite ca izolație
pentru clădiri, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu spumă poliuretanică sub
formă de blocuri pentru izolare, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
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ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu panouri sandwich din spumă poliuretanică
(pur/pir) și din vată minerală bazaltică, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu materiale de etanșare, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu corniere,
nemetalice, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de
comerţ online în legătură cu grinzi nemetalice,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu traverse nemetalice, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu carton bitumat pentru construcţii, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
produse bituminoase pentru construcţii, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
învelişuri bituminoase pentru acoperişuri, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
colţare, nemetalice, pentru construcţii, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu ramificaţii pentru ţevi, nemetalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu cărămizi, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de
comerţ online în legătură cu cherestea pentru
construcţii, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu lemn pentru construcţii,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu hârtie pentru construcţii, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
sticlă pentru construcţii, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu piatră pentru
construcţii, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu materiale de construcţii,
nemetalice, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu panouri de construcţii,
nemetalice, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu capace pentru coşul
de fum, nemetalice, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu tuburi pentru

coşul de fum, nemetalice, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu canale
pentru coşul de fum, nemetalice, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
coşuri de fum, nemetalice, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu acoperire
(prin placare), nemetalică, pentru construcţii,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu cornişe, nemetalice, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
ţevi de scurgere, nemetalice, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu sifoane
de scurgere (supape), nemetalice sau din plastic,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu grătare, nemetalice, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu cadre, nemetalice, pentru construcţii, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu şipci de montaj din lemn, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu jgheaburi pentru burlane, nemetalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu coame pentru acoperişuri, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu grinzi,
nemetalice, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu şipci, nemetalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu zăbrele, nemetalice, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu gratii,
nemetalice, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu elemente de prelungire,
nemetalice, pentru coşurile de fum, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
căptuşeli, nemetalice, pentru construcţii, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu buiandrugi, nemetalici, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu mulaje,
nemetalice, pentru cornişe, servicii de comerţ
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cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu mulaje,
nemetalice, pentru construcţii, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu stâlpi
de gard, nemetalici, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu uluci de gard,
nemetalici, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu ţigle, nemetalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu paravane, nemetalice, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu cornişe, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu pilaştrii, nemetalici, pentru construcţii, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu stâlpi, nemetalici, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu proptele,
nemetalice, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu materiale refractare de
construcţii, nemetalice, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu materiale de
armare, nemetalice, pentru construcţii, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
ţevi rigide, nemetalice, pentru construcţii, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
jgheaburi pentru acoperişuri, nemetalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu acoperişuri intermitente, nemetalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
învelitori pentru acoperişuri, nemetalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu plăci de ardezie pentru acoperişuri, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
şindrilă pentru acoperişuri, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu ţigle pentru
acoperişuri, nemetalice, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu învelitori pentru
acoperiş, nemetalice, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu învelitori pentru

acoperiş, nemetalice, care încorporează celule
fotovoltaice, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu pervaze, nemetalice,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu plăci, nemetalice, pentru construcţii,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu panouri acustice, nu din metal,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu placări pentru pereţi, nemetalice,
utilizate în construcţii, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu căptuşeli pentru
pereţi, nemetalice, utilizate în construcţii, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu plăci de căptuşit pereţii, nemetalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu lemn, semiprelucrat, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu furnire din lemn,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu furnire, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu panouri din
lemn, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu plăci din fibre din lemn pentru
construcţii.

───────

(210) M 2022 01295
(151) 19/02/2022
(732) RECKO SHOP OFFICIAL S.R.L.,

DN 15D, INCINTA COMPLEX
COMERCIAL, JUD. NEAMȚ,
DULCEȘTI, 617175, NEAMȚ,
ROMANIA

(540)

Recko
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
20. Umerașe și cuiere pentru haine.
21. Ustensile de bucătărie.
28. Jucării.

───────
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BRAVU, JUD. ILFOV, AFUMAȚI,
077010, ILFOV, ROMANIA

(540)

FOXMAG24

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.07.01; 02.05.27

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

3. Preparate pentru curățare și odorizante,
preparate pentru îngrijirea animalelor, produse
pentru toaletă, uleiuri esențiale și extracte
aromatice, produse de toaletă, odorizante de
casă, preparate pentru spălare, aer presurizat,
în recipiente pulverizatoare, pentru curățare
și desprăfuire, apă de javel, apă parfumată
pentru lenjerie, bețișoare parfumate pentru
împrospătarea aerului, burete impregnat cu
săpun, parfumuri pentru ceramică, parfumuri
pentru carton, parfumuri pentru automobile,
lichide de curățare, lichid de spălare,
detergenți pentru spălarea vaselor, preparate
pentru îndepărtarea lacului, preparate pentru
îndepărtarea petelor de pe articolele de menaj,
produse pentru clătire, produse de curățare
sub formă de spray pentru materiale textile,
produse de curățare sub formă de spume,
produse de curățare de uz casnic, săpun
de uz casnic, produse pentru decolorare,
șervețele umede impregnate cu un produs de
curățat, săpun praf, sodă caustică, uleiuri de
curățare, uleiuri naturale de curățare, substanțe
parfumate din geraniol, sprayuri parfumate
pentru împrospătarea țesăturii, substanțe pentru
îndepărtarea petelor, articole de parfumerie
și odorizante, preparate pentru curățarea și
îngrijirea corpului, preparate pentru igiena orală,

adeziv pentru extensii de păr, adezivi pentru
uz cosmetic, balsam pentru cuticule, balsamuri,
altele decât cele de uz medicinal, ceruri de
masaj, produse cosmetice, cosmetice care
conțin acid hialuronic, cosmetice care conțin
cheratină, cosmetice care conțin panthenol,
cosmetice și produse de toaletă nemedicinale,
preparate pentru pedichiură, preparate igienice
ca articole de toaletă, preparate din aloe
vera pentru uz cosmetic, preparate emoliente
(cosmetice), piatră ponce, lumânări de masaj
de uz cosmetic, loțiuni parfumate (preparate
de toaletă), loțiuni pentru corp parfumate
(preparate de toaletă), lac de uz cosmetic,
henna (vopsea cosmetică), gel de aloe vera
de uz cosmetic, dischete demachiante din
vată, creme de masaj, nemedicinale, cretă
de uz cosmetic, preparate cosmetice pentru
îngrijirea corpului, preparate cosmetice care
ajută la slăbit, șervețele impregnate pentru
uz cosmetic, ulei de cocos de uz cosmetic,
ulei de ricin de uz cosmetic, trusă pentru
cosmetice, prosoape din hârtie pentru mâini,
impregnate cu produse cosmetice, produse
pentru îndepărtarea cuticulei, produse de
masaj, nemedicamentoase, produse cosmetice
sub formă de uleiuri, produse cosmetice
organice, produse cosmetice naturale, produse
cosmetice colorate pentru copii, uleiuri și
loțiuni pentru masaj, uleiuri pentru toaleta
personală, unguente de uz cosmetic, apă
florală, aromatizanți (uleiuri esențiale), arome
alimentare preparate din uleiuri esențiale, uleiuri
esențiale de cedru, esențe și uleiuri eterice,
preparate pentru aromoterapie, produse de
parfumerie, uleiuri esențiale, uleiuri aromatice,
uleiuri de aromoterapie (de uz cosmetic),
uleiuri distilate pentru îngrijirea frumuseții,
uleiuri esențiale amestecate, uleiuri esențiale
aromatizate, uleiuri esențiale naturale, uleiuri
esențiale pentru calmarea nervilor, uleiuri
esențiale sub formă de emulsie, uleiuri
parfumate, apă de toaletă, apă de colonie,
apă de parfum, apă parfumată, aromatizanți
pentru parfumuri, creme parfumate, deodorante
de corp (parfumerie), extracte de parfum, loțiuni
și creme de corp parfumate, loțiuni bay rum
(cel mai des utilizate ca aftershave sau apă
de colonie, dar și ca deodorante, de-asemenea
utilizate ca ingrediente în fabricarea săpunului
de bărbierit), șervețele parfumate, sprayuri
pentru corp (nemedicinale), pulverizatoare
pentru corp, preparate parfumate, parfumuri
naturale, produse de parfumerie, uleiuri naturale
pentru parfumuri, farduri, deodorante de uz
uman şi veterinar și antiperspirante, preparate
pentru îngrijirea pielii, a ochilor și a unghiilor,

(210) M 2022 01296
(151) 19/02/2022
(732) FOX MAG RO S.R.L., STR. MIHAI
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preparate și tratamente pentru păr, săpunuri
și geluri, produse pentru epilare și bărbierit,
preparate pentru baie, apă micelară, colagen
hidrolizat de uz cosmetic, cosmetice de îngrijire
a frumuseții, cosmetice funcționale, creme bb
de înfrumusețare, coloranți cosmetici, creme
și loțiuni cosmetice, parfumuri, lemn parfumat,
săculețe parfumate, săpunuri parfumate,
conuri parfumate, parfumuri solide, bețișoare
parfumate, potpuriuri parfumate, pudră de talc
parfumată, pietre parfumate din ceramică,
substanțe aromatizante pentru parfumuri, spray
parfumat pentru casă, extracte de flori
(parfumerie), preparate pentru parfumarea
camerei, lotiuni parfumate pentru corp, sfere
parfumate (substanțe aromatice), săruri de
baie parfumate, conuri de pin parfumate,
odorizanți de cameră, produse de parfumare
pentru cameră, preparate pentru curățarea
și lustruirea pielii și încălțămintei, difuzoare
cu fitil pentru parfumarea camerei, preparate
odorizante pentru împrospătarea aerului,
preparate pentru împrospătarea covoarelor
și mochetelor, produse pentru îndepărtarea
mirosului de animale, rezerve cu parfumuri
pentru dozatoare non-electrice de parfum de
cameră, rezerve pentru dozatoare electrice de
parfum de cameră, fond de ten, ojă creion, ojă de
unghii, lac de unghii, abțibilduri pentru decorarea
unghiilor, adezivi pentru fixarea genelor false,
aerosoli pentru improspatarea si curatarea
pielii, alifii, unguente (nemedicinale), produse
astringente de uz cosmetic, balsamuri de
buze, bază de machiaj, concentrate hidratante
(produse cosmetice), comprese pentru ochi
de uz cosmetic, cosmetice pentru tratarea
pielii uscate, bază pentru unghii (cosmetice),
cremă pentru ochi, cremă pentru unghii,
cremă de noapte, creme cu protecție solară,
creme antirid, creme anticelulitice, creme anti-
îmbătrânire, cosmetice pentru unghii, creme,
loțiuni și geluri hidratante, dizolvanți pentru lac
de unghii (produse cosmetice), creme tonifiante
(produse cosmetice), creme tip cold cream de uz
cosmetic, creme pentru îngrijirea pielii (produse
cosmetice), creme pentru pistrui, creme pentru
demachiere, creme pentru corp parfumate, gene
false, granule pentru curățarea feței, geluri
pentru întârzierea îmbătrânirii, gel pentru unghii,
geluri de curățare, gel exfoliant, foițe de pudră
pentru față, emolienți pentru ten, emulsii de corp,
hârtie abrazivă pentru unghii, lapte hidratant,
lapte de corp, lac de unghii de uz cosmetic,
intăritor pentru unghii, loțiuni după plajă, nămol
cosmetic de corp, măștihidratante, măști de
frumusețe, măști de curățare, produse cosmetice
hidratante, preparate pentru repararea unghiilor,

produse de curățat, cosmetice, pentru ten
acneic, produse exfoliante, săruri de baie, ser
anti-îmbătrânire, pudră de toaletă, pudră de
talc pentru corp, produse pentru tonifierea pielii,
ser calmant pentru piele, uleiuri bronzante,
spume de curățare, sprâncene false, balsam
de păr, balsam pentru barbă, ceară pentru păr,
decoloranți pentru păr, cremă pentru fixarea
coafurii, creme pentru îngrijirea părului, măști
pentru păr, loțiuni capilare, geluri pentru fixarea
coafurii, fixative de păr, vopsele pentru păr,
preparate pentru nuanțarea părului, pomade
de păr pentru bărbați, șampoane uscate,
șampoane, pudra de par, ulei de păr, ulei
pentru barbă, tratamente pentru păr, ser de
păr, rimel, geluri pentru duș, produse de
curățare pentru mâini, săpun lichid, șampoane
pentru corp, săpun pentru utilizare fără apă.,
parfumuri lichide, parfumuri pentru corp, baze
pentru parfumuri de flori, parfumuri de camera
sub formă de spray, apă de lavandă, agenți
caustici pentru curățare, agenți de decapare
pentru vopsea, agenți de deparafinare pentru
curațare, agenți de uscare pentru mașini
de spălat vase, agenți pentru îndepărtarea
petelor, amoniac pentru curățenie, amidon
pentru curățare, batiste impregnate cu produse
pentru curățarea ochelarilor de vedere, ceară
antiderapantă pentru dușumele, ceară pentru
lustruit, ceruri de parchet și mobilă, compoziții
pentru curățarea geamurilor, compoziții de
curățare pentru toalete, cârpe impregnate pentru
lustruit, decapanți, degresanți pentru curățare,
compoziții pentru tratarea pardoselilor, creme
de lustruit, detartranți de uz casnic, detergenți
alţii decât cu utilizare în procesele de fabricarre
şi în scopuri medicale, lichide degresante,
preparate detartrante de uz casnic, preparate
degresante de uz casnic, preparate pentru
înălbire de uz casnic, cosmetice, săpunuri,
săpun industrial, săpun detergent, înălbitor
pentru rufe, detartranți praf folosiți pentru mașina
de spălat, tablete pentru mașini de spălat vase,
spray-uri de curățare, spray-uri de degresare,
substanțe degresante, solvenți de degresare,
alții decât cei folosiți în procesele de fabricație,
produse pentru îndepărtarea mucegaiului,
produse pentru îndepărtarea calcarului, produse
pentru desfundarea țevilor de scurgere,
produse pentru lustruirea mobilei, solvenți
pentru îndepărtarea vopselelor, substanțe pentru
curățarea mochetelor, substanțe de curățare
pentru uz casnic, produse pentru spălare,
șampon de covoare, șervețele pentru șters
ochelarii impregnate cu detergent, produse
pentru îndepărtarea ruginii, produse pentru
îndepărtarea cerii, produse pentru îndepărtarea
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vopselei, produse pentru îndepărtarea petelor
provocate de animalele de companie,
produse pentru curățarea geamurilor (de
lustruire), produse pentru intensificarea acțiunii
detergenților, produse de spălat legume și
fructe, produse de lustruit pentru chitare,
produse de lustruit metalul, produse decolorante,
produse pentru curățarea litierelor, produse
pentru curățarea și luciul frunzelor plantelor,
produse de curățare pentru vehicule, ceară de
carnauba pentru industria automobilelor, ceară
auto, detergenți pentru curățarea automobilelor,
lichide pentru spălarea parbrizelor, produse
pentru lustruirea automobilelor, soluții de
ștergere, întreținere și curățare a mașinilor,
produse pentru lustruirea anvelopelor de
vehicule, produse pentru curățarea dinților și ape
de gură, paste de dinți, geluri de baie și duș,
nu de uz medical, produse pentru îndepărtarea
ojelor de unghii, ojă de unghii.
4. Combustibili și materiale pentru iluminat,
compoziții pentru controlul prafului, energie
electrică, lubrifianți și unsori industriale, ceară și
lichide, produse pentru absorbția, umezirea și
compactarea prafului, aditivi non-chimici pentru
combustibili, ceară de albine, combustibili pe
bază de alcool, alcool metilic, amestecuri de
combustibili, antracit, aprinzătoare pentru foc,
aprinzătoare lichide pentru grătar, aprinzătoare
pentru grătare, brichete de cărbune, brichete,
benzină (combustibil), cărbune pentru narghilea,
cărbune, carburanți, butan folosit la iluminat,
cocs, ceară pentru iluminat, ceară (materie
primă), cartușe de gaz, carburanți pentru
vehicule cu motor, combustibili fără fum,
combustibili, gaz aerian, gaz butan utilizat
drept combustibil, gaz butan folosit drept
combustibil pentru uz casnic, dioxid de carbon
pentru aprindere, emulsii bituminoase pentru
combustibil, eter de petrol, compuși care nu
scot fum pentru utilizare drept combustibili, gaz
natural, gaz de șist, gaz propan, gaz îmbuteliat,
huilă, gazolină, hârtie pentru iluminat, lignit,
lemn, iască, ligroină, lemn destinat utilizării drept
combustibil, lumânări și fitiluri pentru iluminat,
produse combustibile, petrol lampant, parafină,
produse pe bază de cărbune utilizate drept
combustibil, uleiuri combustibile, seu pentru
iluminat, spirt denaturat, solvenți nafta utilizați
ca acceleratori, turbă (combustibil), ulei de
lampă cu agent insectifug, uleiuri pentru iluminat,
uleiuri minerale pentru motor, energie electrică
din surse regenerabile, energie electrică din
surse neregenerabile, aditivi (nechimici) pentru
fluide hidraulice, aditivi concentrați (nechimici)
pentru lubrifianți, aditivi nechimici pentru uleiuri
de motor, aditivi nechimici pentru uleiuri de

cutii de viteze, aditivi nechimici pentru uleiuri
de transmisie, aditivi nechimici pentru unsori,
ceară pentru schiuri, ceară pentru plăci de
surf, ceară pentru fabricarea de lumânări,
ceară pentru curele, ceară de albine pentru
utilizare în fabricarea unguentelor, unsoare
pentru arme, agenți de lubrifiere sub formă de
pudră de talc, agenți de lubrifiere sub formă
de pulbere de grafit, ceară vegetală, ceruri
de uz industrial, ceară pentru skateboarduri,
ceară pentru snowboarduri, ceară utilizată ca
înveliș pentru materiale de ambalare de produse
alimentare, lichide de tăiere, lanolină pentru
fabricarea cosmeticelor și pomezilor, lubrifianți,
lubrifianți pentru automobile, lubrifianți pentru
mașini industriale, lubrifianți pentru mașini-
unelte, lubrifianți pentru motoarele vehiculelor,
seu, stearină, ulei de ricin de uz tehnic, preparate
pentru detașarea componentelor din metal
ruginite, preparate pentru lubrifierea îmbinărilor,
preparate pentru reducerea frecării prin glisare
între două suprafețe, ulei pentru încălțăminte,
ulei pentru țevi de armă, ulei de soia de uz
industrial, ulei de susan de uz industrial, uleiuri
de gresare, uleiuri de amortizare, uleiuri animale
de uz industrial, uleiuri de impregnare, uleiuri de
gresare (lubrifianți industriali), uleiuri de turnare,
uleiuri de măsline de uz industrial, uleiuri de
nucă de uz industrial, uleiuri de pește de uz
industrial, uleiuri de in pentru vopsele, uleiuri
de impregnare pentru combaterea coroziunii,
uleiuri izolante, uleiuri grele, uleiuri pentru
motoare, uleiuri pentru lanțuri, uleiuri pentru
călirea metalelor, uleiuri pentru angrenaje,
uleiuri minerale, uleiuri lubrifiante sintetice,
uleiuri pentru conservarea zidăriei și pieilor,
uleiuri sintetice, uleiuri și gresanți de lubrifiere,
unsori cu utilizări tehnice, uleiuri tehnice
pentru prelucrarea metalelor, unsori pentru
mașini, lubrifianți pentru gresarea vehiculelor,
produse pentru îndepărtarea prafului, substanțe
pentru utilizare la absorbția prafului, produse
pentru umezirea prafului, preparate pentru
absorbția prafului, aranjamente din lumânări,
bețișoare pentru aprinderea lumânărilor, candele
(lumânări), ceară parfumată pentru topit,
elemente decorative pentru iluminarea pomului
de crăciun (lumânări), produse de topit din
ceară parfumată, torțe pentru grădină, lumânări
parfumate, lumânări cu aromă de mosc,
lumânări parfumate pentru aromaterapie, lumini
de crăciun (lumânări), lumânări pentru ocazii
speciale, lumânări pentru absorbirea fumului,
lumânări cu repelent pentru insecte, ceară de
carnauba, ceară de albine folosită la fabricarea
produselor cosmetice.
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5. Preparate și articole dentare și produse
medicinale pentru îngrijirea dinților, preparate și
articole sanitare, produse pentru dezodorizarea
și purificarea aerului, produse și articole pentru
distrugerea dăunătorilor, suplimente alimentare
si preparate dietetice, preparate și articole
dentare, produse și articole pentru igienă, adezivi
de uz dentar, abrazivi de uz dentar, agenți de
sigilare de uz dentar, ceară dentară, apă de
gură pentru uz medical, ape de gură antiseptice,
cimenturi dentare, gaze de uz stomatologic,
materiale de fixare a danturii, rășini dentare,
sprayuri de gură pentru uz medical, produse
medicinale pentru îngrijirea gurii, preparate
farmaceutice pentru uz stomatologic, pastă de
dinți medicamentoasă, dezinfectante, șervețele
dezinfectante, săpunuri dezinfectante, geluri
dezinfectante antibacteriene cu alcool, produse
dezinfectante pentru spălarea mâinilor, adezivi
chirurgicali, ape termale, anticoncepționale
(produse chimice), alcool medicinal, apă
oxigenată de uz medical, ape minerale
pentru uz medicinal, balsamuri pentru fundul
bebelușului, de uz medical, capsule pentru
medicamente, cristale de uz terapeutic, colagen
de uz medical, gumă de mestecat pentru
împrospătarea respirației de uz medicinal, geluri
de masaj de uz medical, medicamente pentru
animale, lumânări pentru masaj de uz terapeutic,
loțiuni de uz veterinar, loțiuni medicinale după-
ras, picături de ochi, pansamente, bandaje
și plasturi medicali, organe vii și șervețele
pentru uz chirurgical, preparate medicale,
produse rehidratante, preparate și materiale
de diagnostic, șampoane medicinale, remedii
naturale și farmaceutice, țigarete fără tutun, de
uz medical, suplimente alimentare antibiotice
pentru animale, stickuri contra durerilor de cap,
truse de prim ajutor de uz casnic, alimente pentru
bebeluși, alimente dietetice de uz medical,
alimente pentru diabetici, antioxidanți, amestec
de băuturi nutritive pentru înlocuirea unei
mese, alimente pentru sugari, ceai medicinal,
ceaiuri de slăbit de uz medical, băuturi pe
bază de vitamine, fibre dietetice, picături cu
vitamine, mentă de uz farmaceutic, plasturi
cu suplimente de vitamine, poțiuni medicinale,
pâine cu conținut scăzut de sare de uz medical,
preparate multivitaminice, substanțe dietetice
pentru bebeluși, preparate pentru suprimarea
apetitului, preparate pentru stimularea apetitului,
suplimente alimentare pentru animale, vitamine
și preparate cu vitamine, suplimente
nutritive, articole absorbante pentru igiena
personală, dezinfectanți și antiseptice, săpunuri
și detergenți medicinali și dezinfectanți,
șampoane uscate medicinale, preparate

pentru igienizarea aerului, truse portabile de
medicamente, algicide, acaricide, bețișoare
anti-țânțari, bețișoare fumigante, fungicide,
erbicide, hârtie cu insecticid contra moliilor,
preparate antiparazitare pentru animale de
companie, prafuri antipurici pentru animale,
otrăvuri, preparate chimice pentru distrugerea
dăunătorilor, preparate împotriva păduchilor,
substanțe antimucegai, spirale antițânțari,
zgărzi antiparazitare pentru animale, geluri
antibacteriene.
10. Aparate și instrumente medicale și
veterinare, dispozitive pentru mobilitate,
dispozitive pentru protecția auzului, echipament
pentru exerciții fizice, instrumente ajutătoare
pentru hrănire și suzete, instrumente ajutătoare
pentru sex, mobilier medical și paturi,
echipament pentru deplasarea pacienților,
protetică și implanturi artificiale, îmbrăcăminte,
articole pentru acoperirea capului și
încălțăminte pentru personal medical și pacienți,
îmbrăcăminte, articole pentru acoperirea capului
și încălțăminte, susținătoare și suporturi de uz
medical, dispozitive pentru mobilitate pentru
personae cu dizabilități, echipament pentru
exerciții fizice, de uz medical, aparate pentru
aerosoli de uz medical, pulsometre, pulsoximetre
(aparate medicale), ace de acupunctură, aparate
pentru monitorizarea nivelului de glucoză din
sânge, tuburi bucale de uz medical, pompe
de san, suzete, tetine si biberoane pentru
bebelusi, dispozitive pentru masaj gingival,
pentru bebelusi, aparate de masaj, de uz
personal, saltele cu aer pentru bebeluși (de
uz medical), cupe protectoare pentru sâni
pentru scopuri medicale, perne cu aer pentru
bebeluși (pentru uz medical), termometre pentru
măsurarea temperaturii corporale, lămpi cu
ultraviolete pentru scopuri medicale, măști și
echipament pentru respirație artificială, aparate
de respirat pentru respirație artificială, pahare
pentru administrarea medicamentelor, furtunuri
medicale pentru administrarea medicamentelor,
halate chirurgicale, halate medicale, costume
chirurgicale sterile, bonete chirurgicale,
îmbrăcăminte de protecție de uz medical, huse
pentru încălțăminte chirurgicală, halate pentru
examinarea pacienților, mănuși de uz medical,
mănuși chirurgicale, viziere de protecție pentru
uz medical, măști sanitare pentru prevenirea
prafului, de uz medical, măşti sanitare de uz
medical, măști pentru prevenirea contaminării,
mănuși din cauciuc de uz medical, mănuși
medicale din latex, măști chirurgicale, măști
chirurgicale cu filtru de înaltă protecție, bandaje
elastice, aparate de masaj, centuri medicale
electrice, benzi pentru acupresură, echipament
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de fizioterapie și de recuperare, lămpi de
căldură de uz medical, ventuze medicale,
zdrobitoare de medicamente, vaporizatoare de
uz medical, aparate de acupunctură, echipament
pentru diagnosticare, examinare și monitorizare,
echipament chirurgical și de tratare a rănilor,
dispozitive auditive, biberoane, inele pentru
erupția dentară, jucării care zornăie cu inele
pentru dentiție încorporate, linguri antivărsare
pentru administrarea medicamentelor la copii
mici, suzete, sticle pentru biberoane, recipiente
pentru biberoane, protecții pentru biberoane,
pompe de sân, tetine., suporturi ortopedice
si orteze, articole, instrumente și dispozitive
pentru menstruație, contracepție și naștere,
de exemplu, cupe menstruale, pesare,
prezervative, saltele pentru naștere, pense
auriculare.
12. Vehicule și mijloace de transport, dronă,
grupuri motopropulsoare pentru vehicule
terestre, vehicule și mijloace de transport,
vehicule autonome, vehicule electrice, vehicule
pneumatice și spațiale, vehicule terestre și
mijloace de transport, accesorii aerodinamice
pentru caroserii auto, alarme electronice antifurt
pentru vehicule, amortizoare de suspensie
pentru autovehicule, arcuri pneumatice pentru
amortizarea șocului la scaunul șoferului, arcuri
pentru amortizarea șocurilor, pentru vehicule,
amortizoare pentru vehicule, bielete (piese auto),
bucșe pentru vehicule, capace pentru rezervor
pentru vehicule, volane pentru vehicule, vehicule
(prelate adaptate pentru), turbine pentru vehicule
terestre, tetiere pentru vehicule, torpedouri
pentru automobile, tambururi de frână, tapițerii
pentru vehicule, tampoane pentru amortizoarele
vehiculelor, tablouri de bord, suporturi pentru
băuturi pentru vehicule, ștergătoare de faruri,
spătare pentru motociclete, spoilere pentru
vehicule, seturi de frâne pentru vehicule,
scaune de vehicule, segmenți de frâne pentru
vehicule, șasiuri de vehicule, roți și pneuri
și șenile pentru vehicule, plăcuțe de frână
pentru vehicule, piese de caroserie pentru
vehicule, părți și accesorii pentru vehicule,
părţi şi accesorii pentru vehicule pneumatice şi
spaţiale, părţi şi accesorii pentru vehicule de
apă, părţi şi accesorii pentru vehicule terestre,
respectiv: pompe de aer (accesorii pentru
vehicule), airbag-uri (dispozitive de siguranţã
pentru automobile), lanţuri antiderapante,
dispozitive antifurt pentru vehicule, piese
de caroserie pentru vehicule, anvelope de
vehicule, osii pentru vehicule, clipsuri pentru
capota vehiculelor, caroserii de vehicule,
garnituri de frânã pentru vehicule, carcase
pentru anvelopele pneumatice, ambreiaje pentru
vehiculele   terestre,    biele   pentru   vehiculele

terestre, altele decât componentele motoarelor,
motoare de acţionare pentru vehiculele terestre,
motoare de acţionare pentru vehiculele terestre,
motoare de acţionare pentru vehiculele
terestre, motoare pentru vehiculele terestre,
roţi de cuplaj pentru vehiculele terestre,
cutii de viteze pentru vehiculele terestre,
mecanisme de acţionare pentru vehiculele
terestre, tetiere pentru scaunele vehiculului,
ştergãtoare de faruri, capote pentru vehicule,
claxoane pentru vehicule,butuci pentru roţile
vehiculului, capace pentru butucul roţii,
piuliţe pentru roţile vehiculului, portbagaje
pentru vehicule, plase de portbagaj pentru
vehicule, cricuri de motocicletă, şei de
motocicletã, lanţuri de motocicletă, cadre de
motocicletã, ghidoane de motocicletã, motoare,
electrice, pentru vehiculele terestre, apărătoare
de noroi, dispozitive antiderapante pentru
anvelopele vehiculelor, coşuri adaptate pentru
motociclete, hublouri, mecanisme de propulsie
pentru vehiculele terestre, oglinzi retrovizoare,
angrenaje reductoare pentru vehiculele terestre,
angrenaje reductoare pentru vehiculele terestre,
huse pentru şeile motocicletelor, centuri de
siguranţã pentru scaunele vehiculului, huse de
scaun pentru vehicule, hamuri de siguranţă
pentru scaunele vehiculului, amortizoare de
şocuri pentru vehicule, ataşe, oglinzi laterale
pentru vehicule, semnalizatoare pentru vehicule,
suporturi  de  schiuri  pentru  maşini,  huse 
pentruroata de rezervã/huse pentru anvelope 
de rezervã,  spiţe  pentru  anvelope,  spoilere 
pentru vehicule,  volane  pentru  vehicule, 
amortizoare suspensie pentru vehicule, bloane 
ridicătoare (componente  ale  vehiculelor  de
teren)/hayoane acţionate electric (componente
ale  vehiculelor  de  teren),  convertizoare  ale 
cuplului de torsiune pentru vehiculele  terestre,
bare de  torsiune pentru vehicule,  sisteme  de 
tractare pentru  vehicule,  remorci  pentru  
transportarea  bicicletelor,  lanţuri de transmisie 
pentru vehiculele terestre,  arbori  de transmisie 
pentru  vehiculele  terestre,  transmisii  pentru 
vehiculele terestre,  benzi  de  rulare  pentru  
vehicule  (tip tractor)/benzi de  rulare  pentru  
vehicule  (role şenile),  camere de  aer  pentru  
anvelopele  pneumatice,  turbine  pentru  
vehiculele terestre,  anvelope  pentru  roţile  
vehiculului,  şasiuri  pentru vehicule,  roţi  de  
vehicul,  bare  de  protecţie pentru  vehicule, 
scări  pentru  vehicule,  arcuri de  suspensie 
pentru  vehicule,  scaune  de vehicule,  huse 
pentru vehicule (formate),  manşe de comandã 
pentru  vehicule,  geamuri  pentru vehicule, 
parbrize, segmenţi de frână pentruvehicule, 
saboţi    de     frână   pentru    vehicule,   plăcuţe
de frână pentru vehicule, discuri de frână pentru
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organizatoare pentru portbagaj, portbagaje
pentru motociclete, portbagaje laterale pentru
motociclete, suporturi de portbagaj pentru
capotă, roabe, lagăre de osie pentru vehicule
de teren, discuri pentru lagăre axiale de
ambreiaj pentru vehicule terestre, suporturi
exterioare pentru bagaje pentru vehicule,
transportoare suspendate, adaptoare pentru
lamele ștergătoarelor vehiculelor, acoperiș
protector pentru cărucioare de copii, accesorii
pentru biciclete pentru transportarea băuturilor,
antiorbire (dispozitive pentru vehicule), trepte
pentru automobile, tapițerie pentru scaune de
vehicule, tapițerie pentru automobile, tăvițe
pentru scaune adaptate pentru vehicule,
suporturi pentru pungi din plastic adaptate
pentru folosirea în vehicule, suporturi cu cadre
încorporând roți pentru deplasarea obiectelor,
ștergătoare pentru farurile mașinilor, spătare
pentru biciclete, spătare pentru scaune de
vehicule, spoilere pentru circulația aerului,
scrumiere pentru vehicule, scaune sport pentru
automobile, recipiente adaptate pentru a fi
utilizate în interioare de vehicule, prelate
de cărucioare pentru copii, protecții laterale
pentru vehicule, protecții pentru aripi pentru
vehicule terestre, raclete pentru ștergătoarele de
parbrize, rafturi adaptate pentru a fi folosite în
vehicule, protecții împotriva zgârieturilor pentru
vehicule, reazeme nemetalice sub formă de
componente pentru vehicule, pompe cu aer
comprimat (accesorii pentru vehicule), polițe de
portbagaj pentru vehicule, panouri de protecție
contra căldurii pentru vehicule, paravane
despărțitoare pentru vehicule, organizatoare de
interior pentru vehicule, învelișuriaerodinamice
pentru vehicule, învelișuri de protecție pentru
nișe tapițate în interiorul vehiculelor, mânere
cu publicitate adaptate pentru cărucioarele de
cumpărături, monturi cu cârlig de remorcare,
jaluzele pentru geamurile vehiculelor, interioare
de protecție pentru vehicule, mânere de
portiere pentru vehicule terestre, mânere
de schimbătoare de viteze pentru vehicule,
mânere de frână de mână pentru vehicule,
huse protectoare ajustate pentru scaunele
din vehicule, huse retractabile pentru vehicule
transportatoare de mărfuri, huse semiajustabile
pentru vehicule, huse pentru tetiere de vehicule,
huse pentru scaune de vehicule, huse pentru
suporturi de difuzoare pentru vehicule, huse
de scaune ajustabile, tip mărgele, pentru
vehicule, huse detașabile (ajustabile) pentru
scaune de vehicule, huse adaptate pentru
vehicule, elemente componente pentru caroserii
de vehicule, coșuri pentru cărucioare de copii,
coșuri de gunoi adaptate pentru folosirea în

vehicule,  discuri  de  frână  pentru  vehicule, 
bãri de  protecţie  pentru  vehicule,  capace 
pentru rezervoarele  de  combustibil  ale 
vehiculelor, circuite hidraulice pentru vehicule,
cartere pentru  componentele  vehiculelor 
terestre,  altele decât  pentru  motoare, 
organizatoare  de  interior pentru  vehicule, 
grilaje de radiator pentru vehicule, geamuri de 
vehicule,  hayoane  (piese de  vehicule 
terestre),  frâne  pentru  vehicule, dispozitive  și 
echipament  antifurt,  de  securitate  și siguranță 
pentru vehicule, discuri de frână pentruvehicule, 
deflectoare de vânt pentru vehicule,covorașe 
adaptate  pentru  vehicule,  conducte de 
combustibil pentru vehicule, componente
de frână pentru vehicule, coloane de direcție
pentru vehicule, circuite hidraulice pentru
vehicule, coloane de suspensie (componente
ale vehiculelor), caroserii, cabluri de frână
pentru vehicule, bușoane pentru rezervoarele
de benzină ale vehiculelor, servovalve hidraulice
sub formă de piese de sisteme hidraulice pentru
vehicule, servovalve hidraulice sub formă de
piese pentru sistemele de frânare ale vehiculelor,
secțiuni de rezistență pentru cadrele șasielor
de vehicule, scuturi pentru partea inferioară
a vehiculelor, sisteme de control al stabilității
pentru vehicule, sisteme de control al tracțiunii
pentru vehicule, sisteme de frânare pentru
vehicule și piese pentru acestea, rezervoare
de carburant pentru vehicule, prelate adaptate
pentru vehicule, portiere de vehicule, plase de
portbagaje pentru vehicule, panouri de caroserie
pentru vehicule, parasolare (piese pentru
vehicule), parbrize pentru vehicule, cremaliere
de direcție pentru vehicule, dispozitive antiorbire
pentru vehicule, dispozitive de tractare din metal
pentru vehicule, dispozitive combinate cu arcuri
și amortizoare de șocuri pentru vehicule, huse
de protecție ajustate pentru scaune de vehicule,
huse pentru volan, huse protectoare ajustabile
pentru vehicule, accesorii pentru biciclete pentru
transportarea bagajului, acoperișuri electrice
decapotabile pentru vehicule, acoperișuri pentru
rulote, angrenaje cu roți pentru vehicule terestre,
amortizoare pentru automobile, ansambluri de
osii ale vehiculelor, atașe, arcuri de suspensie
pentru autovehicule, cabine pentru vehicule,
seturi de schimbătoare, sisteme de acționare cu
came pentru autovehicule, sisteme de angrenaj
pentru transmiterea puterii la vehiculele terestre,
motorizări, inclusiv motoare pentru vehicule
terestre, prelate ajustabile pentru vehicule,
prelate pentru vehicule, prelate adaptate (croite
pe formă) pentru remorci ale vehiculelor,
truse de scule pentru repararea pneurilor,
saboți de frână de vehicule, uși de portbagaj,
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vehicule, corniere de protecție adaptate pentru
cărucioare, capote și huse pentru cărucioare
de copii, căptușeli de acoperiș pentru vehicule,
brichete electrice pentru vehicule terestre, benzi
parasolare pentru vehicule, benzi parasolare
pentru parbrizele vehiculelor, benzi de protecție
pentru uși de vehicule, bare în formă de
t pentru schilifturi, bare pentru scaun (piese
de vehicule), capace de închidere pentru
rezervoare de combustibil ale vehiculelor,
apărătoare de soare sub formă de componente
de caroserie pentru vehicule, biciclete, părți
și accesorii pentru vehicule, părţi şi accesorii
pentru vehicule pneumatice şi spaţiale, părţi
şi accesorii pentru vehicule de apă, părţi şi
accesorii pentru vehicule terestre, respectiv:
pompe de aer (accesorii pentru vehicule),
airbag-uri (dispozitive de siguranţă pentru
automobile), lanţuri antiderapante, dispozitive
antifurt pentru vehicule, anvelope de vehicule,
osii pentru vehicule, clipsuri pentru capota
vehiculelor, caroserii de vehicule, garnituri de
frână pentru vehicule, carcase pentru anvelopele
pneumatice, ambraiaje pentru vehiculele
terestre, brichete pentru automobile, biele pentru
vehiculele terestre, altele decât componentele
motoarelor, motoare de acţionare pentru
vehiculele terestre, motoare pentru vehiculele
terestre, roţi de cuplaj pentru vehiculele
terestre, cutii de viteze pentru vehiculele
terestre, mecanisme de acţionare pentru
vehiculele terestre, tetiere pentru scaunele
vehiculului, ştergătoare de faruri, capote
pentru vehicule, claxoane pentru vehicule,
butuci pentru roţile vehiculului, capace pentru
butucul roţii, piuliţe pentru roţile vehiculului,
portbagaje pentru vehicule, plase de portbagaj
pentru vehicule, cricuri de motocicletă, şei de
motocicletă, lanţuri de motocicletă, cadre de
motocicletă, ghidoane de motocicletă, motoare,
electrice, pentru vehiculele terestre, apărătoare
de noroi, dispozitive antiderapante pentru
anvelopele vehiculelor, coşuri adaptate pentru
motociclete, hublouri, mecanisme de propulsie
pentru vehiculele terestre, oglinzi retrovizoare,
angrenaje reductoare pentru vehiculele terestre,
huse pentru şeile motocicletelor, centuri de
siguranţă pentru scaunele vehiculului, huse de
scaun pentru vehicule, hamuri de siguranţă
pentru scaunele vehiculului, amortizoarede
şocuri pentru vehicule, ataşe, oglinzi laterale
pentru vehicule, semnalizatoare pentru vehicule,
suporturi de schiuri pentru maşini, huse pentru
roata de rezervă/huse pentru anvelope de
rezervă, spiţe pentru anvelope, amortizoare
suspensie pentru vehicule, obloane ridicătoare
(componente ale vehiculelor de teren)/hayoane

acţionate electric (componente ale vehiculelor
de teren), convertizoare ale cuplului de
torsiune pentru vehiculele terestre, bare de
torsiune pentru vehicule, sisteme de tractare
pentru vehicule, remorci pentru transportarea
bicicletelor, lanţuri de transmisie pentru
vehiculele terestre, arbori de transmisie pentru
vehiculele terestre, transmisii pentru vehiculele
terestre, benzi de rulare pentru vehicule (tip
tractor)/benzi de rulare pentru vehicule (role
şenile), camere de aer pentru anvelopele
pneumatice, turbine pentru vehiculele terestre,
anvelope pentru rotile vehiculului, şasiuri pentru
vehicule, roţi de vehicul, bare de protecţie
pentru vehicule, scări pentru vehicule, arcuri
de suspensie pentru vehicule, huse pentru
vehicule (formate), manşe de comandă pentru
vehicule, geamuri pentru vehicule, parbrize,
cricuri de bicicletă, lanţuri de bicicletă, ghidoane
de bicicletă, frâne de bicicletă, apărătoare de
noroi pentru bicicletă, manivele de bicicletă,
motoare de bicicletă, pedale de bicicletă, roţi
de bicicletă, şei de bicicletă, cadre de bicicletă,
sonerii de bicicletă, remorci pentru bicicletă,
saboţi de frână pentru vehicule, segmenţi de
frână pentru vehicule, plăcuţe de frână pentru
autovehicule, huse pentru volanul vehiculului,
saci de iarnă adaptaţi pentru cărucioare/saci
de iarnă adaptaţi pentru cărucioarele de copii,
angrenaje pentru biciclete.
14. Bijuterii, casete pentru bijuterii și cutii
pentru ceasuri, inele și lanțuri de chei și
brelocuri pentru acestea, instrumente pentru
măsurarea timpului, pietre prețioase, perle și
metale prețioase și imitații ale acestora, articole
de bijuterie, instrumente de cronometrare,
instrumente cronologice, produse de bijuterie,
aliaje de argint, turmaline (pietre semiprețioase),
ornamente din sau placate cu metale prețioase
sau semiprețioase sau pietre, sau imitații ale
acestora, statuete și figurine, din sau placate cu
metale prețioase sau semiprețioase sau pietre,
sau imitații ale acestora, obiecte de artă din
aur emailat, obiecte de artă din metal (metale
prețioase), obiecte de artă din metale prețioase,
plăci comemorative, portchei fantezie din metale
prețioase, plăcuțe de identificare din metal
prețios, trofee confecționate din aliaje de metale
prețioase, seturi de monede pentru colecționari,
trofee confecționate din metale prețioase,
monede de colecție, mătănii, obiecte de artă
confecționate din pietre prețioase, obiecte de
artă de argint, lingou de aur, gablonțuri din bronz,
jetoane metalice utilizate pentru transportul
public, monede, monede comemorative, aliaje
de iridiu, aliaje de osmiu, aliaje de paladiu, aliaje
de rodiu, aliaje de ruteniu, articole decorative
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(bibelouri sau bijuterii) pentru uz personal,
brelocuri placate cu metale prețioase, brățări
de identificare (bijuterii), bănuți de aramă,
cupe pentru premii din metale prețioase, cutii
decorative fabricate din metale prețioase, cutii
din metale prețioase, discuri ceramice utilizate ca
jetoane valorice, ace (bijuterii), ace de cravată,
ace de rever (bijuterii), agat ca bijuterie, agrafe
de cravată, amulete, talismane pentru coliere,
tiare, verighete, perle (bijuterie), pietre pentru
bijuterii, podoabe (bijuterie), talismane (bijuterii)
din metale comune, ștrasuri, ornamente pentru
pălării, ornamente pentru rochii sub formă de
bijuterii, ornamente pentru urechi sub formă
de bijuterii, ornamente pentru încălțăminte
(bijuterii), ornamente personale de metale
prețioase, pandantive, medalioane confecționate
din metale prețioase, medalioane confecționate
din metale neprețioase, medalioane, medalii,
lanțuri de gât, lanțuri de bijuterii, lanțuri (bijuterii),
jad (articole de bijuterie), insigne din metale
prețioase, inele placate cu metale prețioase,
inele din aur, încuietori pentru coliere, închizători
pentru bijuterii, inele de logodnă, inele (bijuterii),
imitații de bijuterii ornamentale, geme, imitații
de bijuterii, fire din metale prețioase (bijuterii),
clipsuri pentru urechi, coliere (bijuterii), coliere
plastron, cruciulițe (bijuterii), diademe, podoabe
din fildeș, cercei, caboșoane, butoni din metale
prețioase, cutii pentru butoni de manșete
decorativi, butoni de cămașă, broșe (bijuterie),
brelocuri, brățări (bijuterii), bijuterii-pandantive,
carcase de ceasuri de mână, carcase pentru
ceasornice și ceasuri de mână, suporturi pentru
ceasornice, săculeți pentru bijuterii, adaptați,
suporturi pentru inele din metale prețioase, cutii
muzicale pentru bijuterii, cutii pentru bijuterii,
cutii pentru butoni, husa tip rulou pentru
depozitarea bijuteriilor, huse pentru ceasuri de
mână, rulouri organizatoare de bijuterii pentru
voiaj, ace de ceasornic, ace pentru ceasuri,
aparate și instrumente de cronometrie, articole
de ceasornicărie, brățări de ceas, ceasornice,
cadrane pentru ceasornice, ceasuri, lanțuri de
ceas, catarame pentru curele de ceas, produse
de ceasornicărie, sticlă de ceas, sisteme de
cronometrare pentru sport, ceasuri de referință
(ceasuri etalon), mecanisme de ceasornice
și ceasuri, mecanisme pentru întoarcerea
ceasurilor, oscilatoare pentru instrumente pentru
măsurarea timpului, pendule, pandantive pentru
lanțuri de ceas, piese de ceas, piese de
mecanism de ceas, piese pentru ceasornice,
cutii pentru ceasuri, limbi de ceas, mecanisme
de ceasornic, închizătoare pentru ceasuri, curele
de ceas, cronografe (ceasuri), cronografe, pietre
artificiale (prețioase sau semiprețioase), amulete

pentru inele de chei, brelocuri metalice, brelocuri,
nemetalice, lanțuri pentru chei, inele pentru chei,
portchei decorative, portchei din imitație de piele
cu inel, tocuri pentru chei din metale prețioase,
chei amulete din metale prețioase, chei amulete
placate cu metale prețioase, accesorii pentru
bijuterii, piese şi accesorii pentru bijuterii,
accesorii pentru ceasuri, piese şi accesorii
pentru instrumente de măsurare a timpului, piese
şi accesorii pentru instrumente cronometrice,
respectiv: pandantive pentru brelocuri, cleme
pentru bijuterii, ace de ceasornic, mecanisme
de ceasuri, inele retractabile pentru chei/lanţuri
retractabile pentru chei, cadrane (ceasornicărie),
inele de chei (inele despicate cu bijuterie
fără valoare sau podoabă decorativă)/lanţuri
pentru brelocuri (inele despicate cu bijuterie
fără valoare sau podoabă decorativă), cadrane
solare, curele de ceas/curele pentru ceasurile de
mână/ cureluşe de ceas, lanţuri de ceas, arcuri
de ceas, sticle de ceas/geamuri de ceas.
15. Accesorii muzicale, respectiv: corzi,
ancii, cheiţe (de acordare) şi pedale
pentru instrumente muzicale, burdufuri
pentru instrumentele muzicale, cutii pentru
instrumentele muzicale, cutguturi pentru
instrumentele muzicale, suporturi de bărbie
pentru viori, colofoniu pentru instrumentele
muzicale cu corzi/sacâz pentru instrumentele
muzicale cu corzi, feţe de tobe/feţe pentru tobe,
beţe pentru tobe, corzi de harpă, păr de cal
pentru arcuşuri pentru instrumentele muzicale,
claviaturi pentru instrumentele muzicale, clape
pentru instrumentele muzicale, muştiucuri pentru
instrumentele muzicale, timpane, benzi de
hârtie pentru instrumentele muzicale mecanice
(pianolă), pupitre pentru partituri, sintetizatoare,
surdine pentru instrumentele muzicale/
amortizoare (de sunet) pentru instrumentele
muzicale, valize pentru instrumente muzicale,
dispozitive de întors paginile pentru partituri,
instrumente muzicale, tuburi de suflat
(muzicale), valize pentru instrumente muzicale,
pedale pentru efecte sonore, pentru instrumente
muzicale, picioare (cuie de sprijin) pentru
contrabasuri, picioare (cuie de sprijin)
pentru violoncele, protecții de membrane
pentru flaute chinezești, pupitre pentru
partituri, rafturi adaptate pentru susținerea
instrumentelor muzicale, stative adaptate pentru
utilizare cu instrumente muzicale, stative
pentru instrumente muzicale, suporturi pentru
instrumente muzicale, suporturi de braț pentru
chitară, surdine, tastiere pentru instrumente
muzicale cu coarde, tonometre (marcatoare de
frecvență), tuburi de suflat, acordoare pentru
instrumente muzicale electronice, aparate
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pentru întorsul paginilor la partituri, aparate
pentru acordarea instrumentelor muzicale,
baghete de dirijor, unelte de acordare
pentru instrumente cu coarde, cutii pentru
instrumente muzicale, diapazoane, dispozitive
pentru acordarea instrumentelor muzicale,
genți pentru transportul instrumentelor muzicale
cu claviatură, genți special adaptate pentru
transportul instrumentelor muzicale, hamuri
pentru instrumente muzicale, huse adaptate
pentru instrumentele muzicale, huse pentru
instrumente muzicale, huse pentru piane
(croite pe formă), șofare (instrument muzical),
tub de ploaie(instrumente muzicale), supape
pentru instrumente muzicale, sintetizatoare
(instrumente muzicale), mașini de muzică
de fundal electronice, mașini de ritm
electronice cu comandă automată, mașini
electronice de efecte de sunet (sintetizatoare),
mașini electronice de ritm, mașini pentru
efecte sonore sub formă de instrumente
muzicale, mecanisme pentru cutii muzicale,
muștiucuri pentru instrumente muzicale, ocarine
chinezești (xun), placa de sunet, pedale
pentru instrumente muzicale, rulouri muzicale,
rulouri muzicale perforate, sintetizatoare,
instrumente muzicale care conțin aparate pentru
producerea semnalelor audio, instrumente
muzicale care conțin aranjamente pentru
modificarea semnalelor audio, instrumente
muzicale care conțin aranjamente pentru
producerea semnalelor audio, instrumente
muzicale controlate de microprocesoare,
instrumente muzicale controlate de calculator,
instrumente muzicale controlate prin calculator,
instrumente muzicale electronice, electrice și
mecanice, kazoo, instrumentele muzicale de
stil occidental, instrumente muzicale pentru
copii, instrumente de suflat, instrumente de
percuție, flaute chinezești, instrumente din
alamă, instrumente de suflat din lemn,
instrumente cu percuție, instrumente cu coarde,
instrumente cu claviatură, flașnete (instrument
muzical), foale de instrumente muzicale,
güiro (instrument muzical), instrumente
muzicale care incorporează aparate pentru
modificarea semnalelor audio, acordeoane,
ancii (instrumente muzicale), aparate electronice
pentru sintetizare de muzică (instrument
muzical), aparate muzicale electronice
controlate prin computer, aparate muzicale
electronice pentru acompaniament, aparate
muzicale electronice pentru instruire, aparate
muzicale electronice pentru practică, aparate
și instrumente electronice de muzică,
bandoneoane, bucium, carilonuri electrice
(instrumente muzicale), cutii muzicale,

concertine, trâmbițe, trompete, tromboane,
tube (instrument muzical de suflat), eufonii,
serpentine, bugle, bucine (trompete), cornete
cu piston, corni (instrumente muzicale),
flaute, fagoturi, claviete, clarinete, cimpoaie,
armonici, ancii, flaute (instrumente muzicale),
fluiere (instrumente muzicale), oboaie, ocarine,
muștiucuri din ebonită pentru instrumente
muzicale, saxofoane, piculine, suona (trompete
chinezești), pene (piese de instrumente
muzicale), bețe pentru tobe, cimbale, bețe
pentru timpani (instrumente muzicale), cabluri
de prindere pentru utilizare cu tobe premier,
castaniete, cinele (instrumente muzicale),
clopote (instrumente muzicale), coarde de
tobă, căluș pentru timpane, glockenspiel-uri,
djembe, gonguri, grupuri de clopote (instrumente
muzicale), maracas, marimbe, membrane de
tobă, pad-uri pentru tobe de exersare, set de
tobe, tam-tamuri, sistre, tamburine, timpane,
tobe, paduri pentru tobă electronică, xilofoane,
zornăitoare (instrumente muzicale), triangluri
(instrumente muzicale), tobe (instrumente
muzicale), arcușuri pentru instrumente muzicale,
baghete pentru arcușuri, basuri (instrumente
muzicale), capodastre pentru chitară, chitare,
călușuri pentru instrumente muzicale, coarde
de harpe, contrabasuri, corzi de chitară,
cuie pentru întins coardele la instrumentele
muzicale, viole, ukulele (instrumente muzicale),
violoncele, viori, vârfuri pentru comutatoare
de chitară, instrumente muzicale cu clape
(orga), piane, instrumente muzicale electronice,
claviaturi pentru piane, tromboane (instrumente
muzicale), pipa (chitare chinezești), mandoline,
clarinete.chitare, flaute cu cioc (instrumente
muzicale), pedale pentru tobe (instrumente
muzicale), clape pentru instrumente muzicale,
tastaturi electronice (instrumente muzicale),
chitare electrice, sheng (instrumente de
suflat chinezești), instrumente muzicale
mecanice, clopoței (instrumente muzicale),
instrumente muzicale electrice, tastaturi electrice
(instrumente muzicale), claviaturi pentru
instrumentele muzicale, instrumente muzicale
electronice, electrice și mecanice.
16. Hârtie și carton, materiale pentru filtrare din
hârtie, materiale și mijloace pentru decorare
și artă, obiecte de artă și figurine din hârtie
și carton și machete arhitectonice, produse
de imprimerie, papetărie și rechizite școlare,
sacoșe și articole pentru ambalare, împachetare
și depozitare din hârtie, carton sau plastic,
blocnotesuri, suporturi pentru afișe din hârtie sau
carton), căptușeli pentru sertare confecționate
din hârtie parfumată, căptușeli parfumate pentru
sertare, tuburi din carton, sigle de firme din
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hârtie, role de hârtie pentru mașini de calcul,
suluri de hârtie pentru imprimante, indigo, pungi
de ambalat din hârtie, rezerve de hârtie, întărituri
din carton pentru legarea cărților, hârtie și carton
industriale, hârtie adezivă, aplicatoare de vopsea
sub formă de bureți, aplicații din hârtie, batoane
de cerneală, carduri din hartie cu mostre de
culori, cărți de desenat sau de scris, cărbune
pentru artiști plastici, clipsuri magnetice pentru
suporturi de pensule, ceară de modelat, cu
excepția celei de uz dentar, tuș, truse de desen,
teuri (desen), triunghiuri pentru proiectare,
tocuri pentru desene sau schițe, suporturi
pentru cretă, stilouri de gravură, stilouri de
desen cu tuș, stilouri cu cerneală chinezească,
seturi de pictură pentru copii, trafalete, rulouri
pentru trafalete, seturi de pictură pentru artiști,
suporturi pentru șevalete, șabloane pentru
desen tehnic, șervețele, tăvițe pentru păstrarea
instrumentelor de proiectare, șabloane pentru
decorarea alimentelor și a băuturilor, tăvițe
pentru role de vopsit, rigle, pulverizator cretă,
planșete de desen, planșe pentru gravat, role
pentru vopsit, pixuri colorate, pietre litografice,
piepteni pentru striuri decorative, pensule, palete
de culori, pânză de calc, pasteluri, mânere
pentru rulouri de vopsit, mucava (articole de
papetarie), materiale pentru modelare, matrițe
de hârtie parafinată, materiale pentru artiști
plastici, materiale plastice pentru modelaj,
materiale de modelare pentru artiști plastici,
lut polimeric pentru modelare, instrumente
pentru tamponare folosite de pictori, instrumente
electrice de pirogravură pe lemn pentru artiști,
insigne de hârtie, imprimeuri pe pânze, funde
din hârtie, echere, dreptare, echipament pentru
arte, mesteșuguri și de modelare, folii din
plastic adezive pentru fotografii, foi de plastic
autoadezive pentru acoperirea polițelor, cretă,
creioane, compasuri de trasat, ambalaje pentru
cadouri, umplutură de hârtie sau carton, saci de
gunoi, pungi pentru cadouri, pungi și saci de
hârtie, recipiente din carton, recipiente din carton
ondulat, recipiente de transport din carton, pungi
(învelitoare, săculețe) de ambalaj din hârtie
sau material plastic, panglici de hârtie pentru
ambalat cadouri, peliculă retractabilă, pernițe
sau elemente de protecție din hârtie pentru
ambalare, plicuri de hârtie pentru împachetare,
huse de mobilier din hârtie, neajustate, folii
pentru ambalarea alimentelor, folii de plastic
pentru împachetat și ambalat, cutii pentru
depozitarea revistelor, folie adezivă din plastic
pentru ambalat, foi de plastic pentru ambalat,
foi de hârtie pentru ambalat, foi absorbante din
hârtie sau plastic pentru ambalarea produselor
alimentare, cutii pentru cadouri, cutii din fibră

de lemn, cutii din hârtie, cutii din carton pentru
ambalat, cutii din carton, căptușeli de hârtie,
cornete (de hârtie), cartoane de ouă, cârpe
de șters din hârtie, cartonașe cu nume pentru
mese, bavete cu mâneci, din hârtie, bavete
din hârtie, batiste de hârtie, bannere din hârtie,
articole decorative din hârtie pentru centrul
mesei, acoperitoare pentru tăvi de instrumente
dentare, fabricate din hârtie, umbreluțe din
hârtie pentru cocteiluri, stegulețe din hârtie,
suporturi absorbante de unică folosință pentru
animale de companie, suporturi de masă pentru
pahare, confecționate din carton, suporturi de
pahare din hârtie, suporturi din mucava pentru
pahare, șervețele pentru demachiat, din hârtie,
suporturi din carton pentru pahare, șervețele din
hârtie, role de bucătărie (hârtie), role de hârtie
igienică, pungi de gunoi din hârtie, prosoape
din hârtie, lopățele din carton pentru eliminarea
excrementelor animalelor de companie, hârtie
pentru copt, hârtie pentru raft, hârtie pentru
sertare, parfumată sau neparfumată, ghirlande
de hârtie, hârtie absorbantă, filtre de apă
din hârtie, fețe de masă din hârtie, dantelă
de hârtie, decorațiuni de hârtie pentru masă,
decorațiuni din carton pentru alimente, covorașe
absorbante de unică folosință pentru dresajul
animalelor de companie, dischete demachiante
din hârtie, acuarele, artă murală din carton în
3d, articole serigrafiate, artă murală din hârtie
în 3d, decorațiuni de perete din hârtie, desene,
fotogravuri, figurine din carton, figurine din hârtie,
gravuri, imagini, litogravuri, oleografii, machete
arhitecturale, lucrări de caligrafie, ornamente
de hârtie pentru torturi, picturi, picturi și lucrări
caligrafice, portrete, schițe, reproduceri grafice,
reprezentări grafice, sculpturi ornamentale din
papier mâché, reproduceri artistice tipărite,
reproduceri de picturi, agende, ace cu gămălie
(papetărie), abțibilduri (decalcomanii), afișe
publicitare, afișe, ziare, vase de curățat
pensulele de scris, vase de curățat pensule
de caligrafie, vizor port-etichete pentru dosare,
umezitoare (articole de birou), ustensile de
scris și ștampilat, ustensile de corectare
și ștergere, albume foto și albume pentru
colecționari, agrafe de birou pentru hârtie, arte
vizuale tipărite, articole de papetărie parfumate,
articole pentru birou, ascuțitori de creioane,
benzi adezive, autocolante pentru bara de
protecție a mașinilor, autocolante (articole de
papetărie), benzi elastice pentru birou, bilete,
bibliorafturi pentru rețete, bibliorafturi, benzi
gumate (papetărie), capse de birou, bilete
tipărite, broșuri, bonuri valorice, blocnotesuri
pentru notițe, caiete, buletine informative,
buletine de știri (materiale tipărite), broșuri
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tipărite, capse de birou, capsatoare, calendare,
capace de sticle de lapte (de colecție), carnete,
carnete de cec, carnete cu informatii, carioci
cu vârf de fibră, caricaturi, carduri de fidelitate
din hârtie, carduri de cadouri, carduri cu
mesaje de mulțumire, accesorii pentru creioane,
accesorii pentru scriere, bile de pix, carioci,
călimări, cartușe pentru stilouri, cerneală de
scris, cerneală pentru desen, condeie, creioane
acționate mecanic, garnituri de birou, cutii pentru
stilou și creion, cretă de scris, creioane de
colorat, creioane mecanice, penare, mine pentru
creioane, instrumente de scris, mape pentru
scris (papetărie), hârtie sugativă, plumiere, pixuri
și stilouri, penițe (de scris), ustensile de scris,
suporturi atașate la instrumentele de scris pentru
a fi mai ușor de folosit, suporturi pentru așezarea
orizontală a stilourilor, suporturi pentru agățat
pensule de scris, suporturi pentru așezarea
verticală a stilourilor, suporturi pentru creioane
și stilouri, tocuri, truse pentru prelevarea
amprentelor, truse de creioane, tușiere, stilouri,
sigilii, seturi de creioane, rezerve pentru
markere, protecție de buzunar pentru stilou,
seturi de stilou, ștampilă datieră, ștampilă de
cauciuc pentru documente, creioane corectoare,
batoane corectoare, bandă corectoare pentru
dactilografie, gume de șters, răzuitoare de
birou, radiere, markere cu ștergere uscată,
lichid corector, ștergătoare pentru table albe,
tipare de croitorie, timbre, tichete (bilete), teuri
pentru desen, tipărituri, tăvi pentru birou, tatuaje
temporare, table magnetice pentru planificarea
activităților și a programărilor, tablete de ceară
pentru sigilii, table pentru luat notițe (articole
de birou), table de scris albe, table albe cu
proprietăți magnetice, tabele de scor, suporturi-
presă pentru cărți, supracoperte din hârtie
pentru dosare, suporturi pentru ștampile (sigilii),
suporturi separatoare pentru corespondeță și
notițe, suporturi pentru instrumente de scris,
suporturi pentru hârtie (articole de birou),
suporturi pentru dosare, suporturi pentru
ecusoane cu nume (articole de birou), suporturi
pentru documente sub formă de articole
de papetărie, suporturi pentru corespondeță,
suporturi pentru carnețele, suporturi pentru
capsatoare, suporturi pentru calendare de birou,
ștergătoare de penițe, suporturi cu sertare pentru
articole de papetărie (birotică), suport de birou
rotativ pentru a nota și păstra informații de
contact, suporturi de birou pentru cărți de
vizită, suporturi de birou pentru documente,
ștampile de birou, seturi de birou, separatoare
pentru dosare, separatoare pentru carnețele
de notițe, semne de carte, semne adezive,
sclipici pentru papetărie, șabloane (papetărie),

saci poștali fabricați din hârtie, reviste (publicații
periodice), publicații promoționale, publicații
periodice tipărite, rame pentru fotografii, registre,
publicații periodice, prospecte, produse de
imprimerie, plicuri, pliante, planșe de perete,
planuri arhitecturale, planificatoare (articole
tipărite), piuneze, picturi artistice, periodice,
perforatoare electrice (articole de birou), etuiuri
pentru pașaport, paspartuuri, organizatoare
personale, pagini de albume de fotografii,
organizatoare de birou, panglici din hârtie
creponată, orare, modele tipărite, meniuri,
notesuri, materiale imprimate, mașini de birou,
mape tip servietă, mape pentru documente,
mape, manuale tipărite, litere și cifre adezive,
litere și cifre realizate din hârtie, jurnale de
buzunar, jurnale de bord (jurnale de bord),
jurnale comerciale, litere cu adeziv pentru
inscripții, lecții tipărite, jurnale, insigne din
carton, indicatoare publicitare din hârtie, inele
de hârtie pentru trabucuri, indexuri pentru
dosare, tipare pentru confecționarea articolelor
de îmbrăcăminte, imprimeuri cu desene animate,
horoscoape tipărite, huse pentru carnete de
cecuri, hârtie de calc, hărți de traseu, hărți
rutiere, formulare în alb, florare, flip-charturi
cu foi goale, flipcharturi imprimate, folii pentru
documente, etichete pentru cadouri, etichete
tipărite din hârtie, etichete din hârtie, etichete
din carton, etichete autocolante, etichete
adezive, echipament pentru imprimare și
legare, echipament pentru educație/învățământ,
dosare, almanahuri, anuare (publicații tipărite),
bancnote, batoane de vopsea, blocuri de
desen, caiete școlare, călăreți pentru cartoteci,
carnețele, carnete de cecuri, cărți de vizită, cărți
de telefon, cărți de joc cu întrebări, cărți cu
abțibilduri pentru activități, cartonașe nescrise,
cartonașe de colecție, cecuri, ceară sigiliu,
chitanțiere, cerneală, colaje, coperte de protecție
pentru cărți, coperte (papetărie), coșuri de birou
pentru accesorii de birou, creioane colorate,
cutii pentru creioane, cutii pentru dosare,
cupoane, cutii pentru flipchart-uri, decalcomanii,
decapsatoare, cuvinte încrucișate, cutii pentru
șabloane, diplome imprimate, diagrame tipărite,
deschizător scrisori, decorațiuni din hârtie pentru
petreceri, degetare de cauciuc, decorațiuni
adezive de perete, realizate din hârtie,
decorațiuni de petreceri din hârtie metalică,
diagrame rotunde de carton, din două sau
mai multe bucăți suprapuse, pentru calcularea
datelor, dispozitive de mărunțire a cd-urilor,
de uz casnic sau profesional, ecusoane cu
nume (articole de birou), embleme imprimate,
felicitări (tiparite), etuiuri pentru pașapoarte,
etuiuri pentru ștampile, etichete pentru marcare,
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fălțuitoare (articole de birou), fanioane de hârtie,
fișe cu date, fișe cu informații, fișe (papetărie),
felicitări pop-up, felicitări muzicale, felicitări
aniversare, felicitări pentru ocazii speciale,
fluturași informativi, folii adezive de transfer, folii
transparente (papetărie), formulare comerciale,
fotografii, fotografii înrămate și neînrămate,
grafice tipărite, ghiduri de studiu.
18. Articole de șelărie, bice și articole
vestimentare pentru animale, bagaje, pungi,
portofele, bastoane, umbrele și parasolare,
blană artificială, blană semiprelucrată, cutii
din piele, port-carduri de piele, materiale din
piele, huse de mobilă, din piele, hamuri
de siguranță pentru copii, articole de voiaj,
bagaje de călătorie, bagaje de mână, borsete,
casete pentru accesorii de frumusețe, cufere
și geamantane, cutii de machiaj, genți,
geamantane, etuiuri pentru carduri de credit
(portmonee), cutii de transport, genți diplomat,
genți din pânză, genți de umăr, genți de
seară, genți de călătorie, genți de cumpărături
din piele, genti de voiaj din materiale
plastice, genți tip sac, genți pentru sport,
port-bebe, mânere de valiză, mini-rucsacuri,
mape pentru foi, huse pentru bagaje, huse
pentru încălțăminte, huse pentru îmbrăcăminte,
pentru voiaj, huse pentru costume, cămăși și
rochii, ghiozdane, gentuțe cosmetice, poșete,
portmantouri, portchei, portmonee de uz general,
portmonee din piele, poșete de mână, portofele,
inclusiv portcarduri, poșete din piele, rucsacuri,
ranițe, poșetuțe, săculețe, serviete, sacoșe
textile pentru cumpărături, valize, portmonee de
piele, mape pentru documente (marochinărie),
truse de voiaj (marochinărie), curele de umăr
din piele, mape pentru documente, genți mici
de voiaj (pentru sejururi scurte), genți de voiaj
pentru îmbrăcăminte sport, geamantane mari
(cufere) de călătorie, portchei din piele, serviete
din piele, suporturi pentru bancnote, portcarduri
(marochinărie), mape (portdocumente), genti
pentru articole de toaleta vandute goale, valize
pe rotile, truse de toaletă (marochinărie), cutii
din imitații de piele, lădițe pentru cosmetice (fără
conținut), borsete pentru unelte, vândute goale,
umbrele, umbrele de soare, umbrele de golf,
genți sportive, zgărzi pentru animale, imitații de
piele, huse de șa pentru cai, sacoșe pentru
provizii, sacoșe pentru cumpărături, serviete
pentru școlari, curele pentru patine, casete
din piele sau din piele artificială, portbebeuri
pentru transportul copiilor, genți de plajă, articole
vestimentare pentru câini, piei de animale, genți
pentru îmbrăcăminte sport, foi din imitații de
piele pentru manufacturi, foi din piele pentru
manufacturi, articole de piele vândute vrac, piele

sau imitație de piele, piele pentru pantofi, piele
pentru mobilier, șnururi din piele pentru legat
sub bărbie, produse din piele brută de ros
pentru câini, piei de bovine, cutii de pălării din
imitație de piele, membrane de intestine de vițel,
curele de piele pentru bagaje, blănuri vândute
vrac, huse din piele pentru arcuri, etichete din
piele, șevro, piele de căprioară, cu excepția
celei pentru curățare, garnituri de harnașament,
piele netăbăcită și alte tipuri de piei prelucrate
sau semiprelucrate, tefillin (filactere), curele de
umăr, crupe (părți ale crupoanelor), piele brută
sau semiprelucrată, curele din imitație de piele,
piele de poliuretan, piele pentru harnașamente,
garnituri din piele pentru mobile, moleschin
(imitație de piele), curelărie (echipamente pentru
soldați), valve din piele, șireturi din piele, curele
din piele, carton imitație de piele, ținte decorative
pentru materiale din piele, imitații de piele
vândute vrac, șnur de piele, chingi din piele,
piei tăbăcite, recipiente industriale din piele
pentru ambalare, centuri pentru umeri, valtrapuri,
zgărzi pentru pisici, zgărzi pentru animale de
companie, care conțin informații medicale, zgărzi
pentru animale de companie, funde pentru păr
destinate animalelor de companie, piese din
cauciuc pentru scări de șa, măști de față
pentru cabaline, harnașament, ochelari pentru
păsări de curte pentru prevenirea luptelor,
zăbale (harnașament), jambiere și genunchiere
pentru cai, jambiere pentru animale, căpestre
de antrenament pentru cai, traiste atașabile la
gâtul cailor (traiste cu hrană), măști de muște
pentru animale, cuverturi anti-muște pentru cai,
zgărzi electronice pentru animale de companie,
pături și cuverturi pentru animale, îmbrăcăminte
pentru animale, garnituri de harnașament din
fier, îmbrăcăminte pentru pisici, martingale
(piesă de harnașament), lesă pentru lonjare,
lese pentru animale, curele din piele (șelărie),
lese din piele, costume pentru animale, curele
pentru cai care să-i împiedice să roadă gardul
grajdului, genunchiere pentru cai, bice cu mai
multe curele (bice), cravașe de vânătoare,
centuri pentru câini, potcoave pentru cai,
potcoave de cai realizate din plastic, potcoave
metalice, potcoave de cai nemetalice, protecții
pentru copite, zgărzi pentru câini, lese pentru
câini, îmbrăcăminte pentru câini, încălțăminte
pentru câini, lese pentru animale de companie,
harnașamente pentru cai, șei pentru cai, trăgători
de șa, scărițe din metal, scări de șa, curele
pentru pinteni, apărători pentru coada cailor,
apărătoare pentru ochi (harnașament), articole
de șelărie din piele, articole de șelărie, chingi
pentru șei, paturi pentru sei, armături de șa,
cravașe pentru jochei, botnițe, geci pentru câini,
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bice, bandaje pentru picioarele cailor, cergi
pentru cai, jambiere pentru cai, harnașamente,
căpestre, articole de îmbrăcăminte pentru cai,
gâtare pentru hamuri la cai, bentițe pentru cai,
frâie (harnașamente), hamuri (harnașament),
zăbăluțe, transportoare pentru animale (genți),
casete din fibre vulcanizate., zgărzi, lese şi
îmbrăcăminte pentru animale.
20. Adăposturi și paturi pentru animale, afișaje,
standuri și indicatoare, nu din metal, mobilă și
mobilier, recipiente și dispozitive de închidere
și suporturi pentru acestea, nemetalice, scări și
trepte mobile, nu din metal, statuete, figurine,
lucrări de artă, ornamante și decorațiuni din
materiale ca lemn, ceară, ghips sau plastic,
incluse în această clasă, balamale nemetalice,
vizoare pentru uși, nu din metal (fără mărire),
ventile, nu din metal, tije pentru scări, tije
de sprijin pentru plante sau copaci, tije
pentru suspensie nemetalice pentru atârnarea
articolelor, tăvi nemetalice, tobe de înfășurare
nemetalice, nemecanice, pentru furtunuri, tipare
din plastic pentru utilizare în cadrul procesului
de fabricare de mobilier, tuburi din plastic
care se pot strânge, goale, ventuze (accesorii),
ventilatoare pentru uz personal, care nu sunt
electrice, verigi confecționate din materiale
nemetalice, țăruși, nu din metal, pentru plante
sau copaci, șine pentru perdele de duș, țăruși
nemetalici pentru corturi, suporturi pentru plante,
suporturi pentru fanioane, suporturi pentru
copaci (nemetalice), tacheți pentru andocare,
nu din metal, sisteme nemetalice de fixare
pentru plăcuțe de înmatriculare, șaibe din
plastic, prăjini nemetalice, plăcuțe pentru ușă,
nu din metal, plăcuțe de identificare pentru
animale, nemetalice, plăci funerare din plastic,
opritoare pentru dulapuri, nu din metal, opritoare
din lemn pentru uși, mulaje din ipsos pentru
turnarea de materiale ceramice, mânere sferice
din plastic, mânere din sticlă, mânere rotunde
din lemn, mânere din porțelan, matrițe de
plastic pentru fabricarea săpunului, manșoane
din materiale nemetalice pentru bastoane de
mers, manșoane pentru susținerea conductelor
(plastic), mosoare nemetalice cu acționare
manuală pentru furtunuri de grădină, muchii
de scări din plastic, mânere pentru sertare,
nu din metal, mânere din plastic pentru uși,
mânere din plastic pentru sertare, mânere din
ceramică pentru mobilier, mânere de sprijin
nemetalice, lanțuri, nu din metal, inele pentru
perdele, inele pentru nas de taur (nemetalice),
mânere din ceramică, inele pentru draperii de
duș, glisiere suspendate de plafon din materiale
nemetalice, garnituri din material plastic, tobe
de înfășurare, nemetalice, nemecanice pentru

furtunuri, încuietori și chei, nu din metal,
geamanduri, garnituri pentru uși, porți și ferestre,
nu din metal, închideri cu inel, altele decât cele
din metal, etriere de întindere, nu din metal,
evantaie de mână, etichete din plastic, dopuri
pentru chiuvete, nemetalice, dopuri pentru
dușuri, nemetalice, doage din lemn, distanțiere
pentru plăci, dopuri de cadă din materiale
nemetalice, discuri și plăci de suport, nu din
metal, distanțiere din plastic folosite împreună
cu panourile sandviș, covorașe de protecție,
detașabile, pentru chiuvete, cobilițe, clanțe din
lemn, corniere din plastic, dispozitive de fixare
nemetalice, clame ajustabile (nemetalice), capră
de tăiat lemne, carlige nemetalice pentru baie,
cepuri (nemetalice) pentru căzi, catarge portabile
pentru arborat steaguri, nu din metal, cârlige
cu șurub, nu din metal, cârlige nemetalice,
cale pentru roți, nu din metal, brățări de
identificare, nemetalice, bobine din lemn (pentru
fire, mătase, șnur), bolțuri de ancorare, nu din
metal, bețișoare din lemn pentru bomboane sau
înghețată, bare pentru draperii de duș, bare de
duș, bare de plastic pentru scări, bare maner,
nemetalice, bujii nemetalice cu autofiletare,
șuruburi nemetalice, nituri nemetalice, pitoane,
nemetalice, piulițe (încuietori), nu din metal,
mijloace de fixare pentru cabluri, conectori
și suporturi, nu din metal, dopuri nemetalice,
cuie nemetalice, dispozitive de fixare pentru
țevi, conectori și suporturi, nu din metal,
cleme nemetalice, agățătoare nemetalice pentru
depozitare pe rafturi, articole pentru organizarea
hainelor, altare pentru familii budiste (butsudan),
arcuri sub formă de accesorii nemetalice
pentru tapițerie, balansoare, balansoare pentru
copii, uși pentru mobilier, vitrine de prezentare
(altele decât vitrinele frigorifice), zăvoare pentru
mobilă, nu din metal, uși de mobile, uși de
dulapuri, tetiere (mobilă), umerașe și cuiere
pentru haine, suporturi pentru haine (mobilier)
și cârlige pentru îmbrăcăminte, suprafețe de
lucru, țarcuri pentru bebeluși, țarcuri de copii,
suporturi nemetalice pentru mobilă, suporturi
nemetalice pentru rafturi (piese de mobilier),
suporturi nemetalice pentru unelte, montate pe
perete, suporturi pentru oglindă, suporturi, nu
din metal, pentru susținerea meselor, suporturi
de umbrele, suporturi de mobilier nemetalice,
suporturi de cărți, suporturi independente pentru
prosoape (mobilier), suporturi nemetalice pentru
mobilier, stative pentru sticle, standuri pentru
ziare, șine nemetalice pentru sertare, sertare
(piese de mobilier), sertare pentru mobilier,
separatoare pentru rafturi (nemetalice) sub
formă de piese de mobilier, scăunele-leagăn,
scaune gonflabile, scaune de baie portabile
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pentru bebeluși, destinate utilizării în cada
de baie, rotile, rezemătoare de picioare,
rezemătoare ajustabile pentru a sta în pat
în poziție șezând, rastele pentru arme, rafturi
utilizate ca piese de mobilier pentru copii,
rafturi suspendate pentru depozitare (mobilier),
rafturi prefabricate (mobilier), rafturi pliante,
rame, rafturi modulare (mobilier), rafturi metalice,
rafturi (mobilier) confecționate în principal
din lemn, utilizate pentru depozitare, rafturi
(mobilier) confecționate în principal din plastic,
utilizate pentru depozitare, rafturi de mobilă,
rafturi, protecții din fetru pentru picioare de
mobilier, premergătoare pentru copii, porți de
siguranță pentru uși sau scări, premergătoare
pentru bebeluși, plăci frontale de dulapuri,
piese pentru dulapuri (nemetalice), piese de
mobilier, piese de mobilier nemetalice, piese
pentru sisteme de rafturi (nemetalice), piese
de asamblare pentru mobilier, picioare pentru
mobilă, pereți despărțitori (mobilier), picioare
de scaun, picioare de masă, perne pentru
scaune, paravane separatoare (mobilier), paturi,
așternuturi, saltele și perne, panouri pentru
partea din spate (piese de mobilier), oglinzi
(sticlă argintată), module pentru depozitare
(mobilier), module nemetalice demontabile
(mobilier), mobilier pentru casă, birou și
grădină, mobilier de baie, mobilier de exterior,
rafturi de mobile, mânere pentru mobilă, din
plastic, lăzi pentru scule nemetalice, goale,
leagăne pentru verandă, mânere rotunde pentru
sertare (nemetalice), lăzi de depozitare, huse
pentru îmbrăcăminte (garderobe), huse textile
(adaptate) pentru mobilier, jaluzele de interior și
accesorii pentru perdele și jaluzele de interior,
huse de protecție pentru mobilier (ajustate),
huse de schimb (ajustate) pentru scaune (piese
de mobilier), grilaje pentru șemineuri (mobilier),
huse adaptate pentru mobilier, grilaje din lemn,
grilaje nemetalice de protecție pentru bebeluși,
copii și animale de companie (mobilier),
grilaje de siguranță (bariere) extensibile
pentru scări, grilaje de siguranță extensibile
pentru uși, glisoare nemetalice pentru mobilă,
glisiere pentru sertare (nemetalice), ghișee
pentru bănci, ghidaje (dispozitive de culisare)
pentru sertare (nemetalice), garnituri pentru
dulapuri (nu din metal), ghidaje (dispozitive
de culisare) pentru sertare (articole metalice
pentru mobilier), extensii pentru mese, etajere,
garnituri nemetalice pentru mobilier, elemente de
mobilier, cutii pentru unelte (mobilier), dispozitive
de fixare nemetalice pentru mobilier, dispozitive
de ghidare pentru sertare (nemetalice),
dispozitive de fixare nemetalice pentru rafturi,
cutii pentru trusouri de nou-născuți (din lemn

sau plastic), coșuri împletite, cotiere pentru
mobilă, plăci de chihlimbar sintetic, casete
pentru chei (mobilier), coarne de animal,
coarne artificiale, carapace de broască țestoasă
(material neprelucrat sau parțial prelucrat), benzi
de plută, benzi de lemn, bambus, gheare de
animale, chihlimbar, cochilii de melc de mare,
colți de fildeș (material neprelucrat sau parțial
prelucrat), fildeș, dinți de animale, corali, copite
de animale, muchii din paie, imitații de baga,
împletituri de paie, trestie (materiale pentru
împletit), spumă de mare, sidef, răchită, cochilii
de scoici, os de balenă, oase de animale
(material neprelucrat sau parțial prelucrat),
valve (material neprelucrat sau semi-prelucrat),
animale împăiate, busturi de fildeș, busturi de
ceară, busturi de os, busturi din lemn, busturi de
plastic, obiecte de artă din lemn, din ceară, din
ghips sau din materiale plastice, capcana viselor
(decorațiuni), decorații pentru masă (ornamente)
confecționate din lemn, trofee din plastic, statui
din plastic, statui din os, trofee de lemn, sculpturi
ornamentale realizate din ipsos, statuete de
fildeș, statuete din lemn, ceară, ghips sau
din materiale plastice, statuete din os, statui
de fildeș, statui din chihlimbar presat, plăcuțe
decorative murale (mobilier), nu din materiale
textile, plăci decorative din ipsos, sculpturi de
ipsos, sculpturi de ceară, sculpturi de plastic,
sculpturi din fildeș, sculpturi din lemn, sculpturi în
os, ornamente de plastic pentru torturi, obiecte
de artă din lemn, obiecte de artă din ipsos,
obiecte de artă din ceară, obiecte de artă
din material plastic, obiecte de artă fabricate
din paie, obiecte de artă fabricate din plută,
opere de artă din coajă de nucă, ornamente
pentru prăjituri realizate din plastic, modele
la scară redusă, din plastic, pentru decorare,
modele (ornamente) confecționate din ipsos,
modele (ornamente) confecționate din ceară,
modele (ornamente) confecționate din plastic,
modele (ornamente) confecționate din lemn,
modele (ornamente) confecționate din rășini
sintetice, machete de vehicule (ornamente)
confecționate din lemn, machete de vehicule
(ornamente) confecționate din plastic, machete
de vehicule (ornamente) confecționate din ceară,
machete de vehicule (ornamente) confecționate
din ipsos, machete de figurine (ornamente)
confecționate din rășini sintetice, machete de
avioane (ornamente) confecționate din ipsos,
machete de avioane (ornamente) confecționate
din lemn, machete de avioane (ornamente)
confecționate din plastic, machete de avioane
(ornamente) confecționate din ceară, machete
de avioane (ornamente) confecționate din rășini
sintetice, lucrări de artă din chihlimbar, globuri
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lucioase, imitații de produse alimentare, din
plastic, figurine ornamentale confecționate din
lemn, figurine ornamentale confecționate din
ipsos, figurine ornamentale confecționate din
ceară, figurine turnate din materiale plastice,
figurine din răşină, figurine din os, figurine în
miniatură (plastic), figurine din lemn, figurine
din ipsos, figurine din fildeș, figurine din ceară,
decorațiuni de perete din ceară, decorațiuni
de perete, din lemn, butoaie și putini, nu
din metal, butelii pentru gaz, nu din metal,
canistre, nu din metal, capace pentru recipiente,
capsule ale timpului nemetalice, vase din
plastic pentru ambalare, tăvi de stivuire din
plastic, truse de scule nemetalice, goale, tuburi
de plastic pentru transmiterea corespondenței,
rezervoare nemetalice pentru depozitarea apei
(recipiente), sicrie și urne funerare, scrinuri,
rezervoare pentru stocarea gazelor, care nu
sunt metalice sau de zidărie, recipiente pentru
protecție, realizate din materiale nemetalice,
destinate depozitării de bunuri, recipiente
nemetalice pentru lichide (altele decât cele
pentru uz casnic și bucătărie), recipiente
de apă portabile confecționate din plastic,
recipiente din plastic pentru medicamente,
recipiente din plastic pentru medicație utilizate
în scopuri comerciale, recipiente flexibile din
plastic pentru transportarea lichidelor, recipiente
din plastic pentru depozitarea bunurilor în
vederea transportului, lăzi și palete, nu din
metal, dulăpioare cu încuietoare pentru bagaje,
dulapuri murale, dopuri din plastic pentru
recipiente utilizate la împachetarea bunurilor
industriale, închideri combinate pentru recipiente
(nemetalice și nu pentru uz casnic sau
bucătărie), dispozitive de închidere pentru
recipiente (nemetalice), cutii din plastic, cutii
de siguranță, nu din metal, cutii de plastic
decorative, cutii de lemn pentru sticle, cutii
de lemn pentru stocarea jucăriilor, cutii
confecționate din materiale plastice laminate,
cutii de ambalare confecționate din lemn, coveți
nemetalice, containere nemetalice, containere
flotante nemetalice, cofraje din plastic pentru
ouă, cisterne de apă din plastic de uz
casnic, cisterne de apă din plastic de uz
industrial, cifre pentru plăcuțele de înmatriculare
(nemetalice), cifre confecționate din plastic
pentru mobilier, cifre confecționate din plastic
pentru clădiri, baloane publicitare, aviziere
din plută, articole pentru afișarea prețului la
punctele de vânzare, realizate din materiale
plastice, benzi decorative din plastic pentru
aplicarea pe fațadele magazinelor, vitrine de
prezentare, table pentru prezentări, tejghele
pentru expunere, vitrine, tabele de marcaj,

suporturi rotative (mobilier), suporturi pentru
reviste, suporturi pentru tejghele, standuri
de prezentare pentru mărfuri, standuri de
prezentare portabile pentru reclame, standuri de
prezentare, sisteme de afișare, seturi de piese
(vândute împreună) pentru asamblare vitrine,
rafturi de magazin, rafturi de prezentare, rame
pentru panouri indicatoare, semne gonflabile
din plastic, plăcuțe din plastic, portcarturi
sub formă de panouri de prezentare, plăcuțe
decorative (nemetalice) pentru vehicule, plăcuțe
de înmatriculare pentru vehicule (nemetalice),
plăci din lemn pentru scopuri publicitare
(neluminoase), placi de identitate, nemetalice,
panouri publicitare, panouri de prezentare a
bijuteriilor, mobilier pentru magazine, numere
de casă, nemetalice, neluminoase, panouri de
afișare, manechine și manechini de croitorie,
mobilier pentru expunerea produselor, conuri
rutiere de plastic, ecusoane din plastic, rampe
din plastic destinate utilizării cu vehicule, taburet
înălțător (kick step), case de joacă pentru
animale de companie, cuibare, culcușuri pentru
animale, fundații de fagure pentru stupi, mobilier
pentru animalele de companie, perne pentru
animale de companie, rame pentru stupi, stupi
de albine, stâlpi de zgâriat pentru pisici, trape
de acces pentru câini/pisici nemetalice sau
din zidărie, cutii poștale cu picior (nu din
metal), paturi, dulapuri (mobilier), canapele,
noptiere, comode, mese, scaune, fotolii, birouri,
scări pentru biblioteci, nemetalice, etajere
pentru biblioteci, unități de depozitare (mobilier),
accesorii (nemetalice) pentru bufete, accesorii
(nemetalice) pentru dulapuri, accesorii pentru
dulapuri (nemetalice), accesorii de interior pentru
garderobe, accesorii metalice pentru expunere
(mobilier), accesorii pentru mobilier, care nu
sunt din metal, accesorii pentru pătuțuri (cu
excepția lenjeriei de pat), accesorii nemetalice
pentru magazin respectiv: articole pentru
organizarea hainelor (mobilier), bibliorafturi
pentru depozitarea revistelor (mobilier), buferuri,
birouri, poliţe pentru biblioteci, etajere pentru
biblioteci, grilaje nemetalice de protecţie pentru
bebeluşi, copii şi animale de companie
(mobilier), coşuri pentru bebeluşi (pătuturi),
huse adaptate pentru ramele de la pătuturi de
copii, pătuturi de siguranţă, protecţii antilovire
pentru pătuţuri-leagăn de copii, altele decât
lenjeriile de pat, bariere de protecţie pentru
pat, perne de susţinere pentru scăunele de
copii, vergele metalice de perdele, suporturi
de raft metalice (piese de mobilier), ştifturi
metalice cu cap şi gaură pentru cui spintecat,
nu din metal, standuri metalice de prezentare,
şine metalice pentru perdele, sertare metalice
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(piese de mobilier), separatoare metalice pentru
rafturi (piese de mobilier), rafturi metalice,
module metalice demontabile, bolţuri, şuruburi,
dibluri, rotile pentru mobilă, somiere, cârlige de
agăţat, nemetalice/cârlige, nemetalice, pentru
suporturile de haine, fitinguri pentru mobilă,
nemetalice, elemente despărţitoare din lemn
pentru mobilă/elemente despărţitoare din lemn
pentru mobilă, balamale, nemetalice, rafturi,
sertare pentru mobilă, bare de plastic pentru
scări, muchii de scări din plastic, grilaje de
siguranţă (bariere) extensibile pentru scări.
24. Prosoape de față, saci dormit campare
campare, produse de filtrare din material textil,
produse textile și înlocuitori, materiale textile,
plase de țânțari tratate cu insecticid, foi de
pânză groasă de cânepă pentru protecție,
etichete din material textil, draperii, lenjerie, huse
pentru mobilă, decorațiuni de perete, pânze
din material textil sau plastic, materiale textile
de căptușeală pentru încălțăminte, materiale de
in de căptușeală pentru încălțăminte, dublură
(țesături), pânză moltonată, steaguri din plastic,
fanioane din pâslă, fanioane din material textil
sau plastic, huse textile detașabile pentru
aparate electronice (neadaptate și neajustate),
întărituri, șervete de unică folosință, folii montaj
din material textil pentru mașini de imprimat,
steaguri din brocart, huse textile pentru cămăși
de noapte, textile căptușite, finet, bannere din
material textil sau plastic, saci pentru saci de
dormit (adaptați în mod specific), materiale
textile pentru demachiere, absorbante din
materiale textile, materiale spongioase pentru
uz textil, materiale din burete (produse textile
la bucată), materiale textile pentru mobilier,
bannere din plastic, steaguri din nailon, materiale
pentru capitonare, plase contra țânțarilor, discuri
demachiante din materiale textile, materiale
textile decorative drapate, giulgiuri, plase de
protecție împotriva insectelor, materiale textile
pentru decorare interioară, tapiserie pentru
mobilier, țesături matlasate (huse de saltele),
căptușeli din material textil pentru pălării, cârpe
de menaj pentru ștergerea paharelor, articole
textile de menaj confecționate din materiale
nețesute, produse textile de uz casnic, materiale
textile cauciucate, textile pentru perete, textile cu
model pentru utilizare la brodare, material plușat,
covorașe de rugăciune, baldachine cu volane,
materiale textile pentru steaguri și banderole,
șervete din material textil pentru uscat, huse
ajustabile pentru capace de wc, fanioane
textile, articole textile nețesute, materiale textile
confecționate din pânză de in, materiale textile
confecționate din materiale sintetice, materiale
textile confecționate din flanel, batiste din

materiale textile, suluri de materiale textile,
articole din materiale textile pentru șaluri și
eșarfe (yashmagh) pentru acoperirea capului,
prosoape (textile) pentru uz în bucătărie,
drapele și fanioane textile, tapiserii textile,
lambrechine textile, batiste din material textil,
materiale pentru realizarea accesoriilor textile
pentru mobilier, batistă de mătase utilizată
în cadrul ceremonialelor japoneze (fukusa),
material japonez pentru ambalare, de uz general
(furoshiki), huse din materiale textile pentru
capacul vasului de toaletă, bannere textile,
prosoape de șters paharele, mușama, dubluri
interioare confecționate din pânze nețesute,
panglici din stofă, fanioane din materiale
plastice, materiale textile și înlocuitori pentru
acestea, țesături acoperite de motive desenate
pentru broderie, articole din materiale textile
impermeabile la bucată, propoape pentru față
(din materiale textile), prosopele pentru față,
prosoape pentru față, stegulețe textile utilizate
pentru marcarea locurilor la masă, etichete
(textile) folosite la marcarea țesăturilor, textile
etichete pentru marcarea confecțiilor, etichete
(textile) folosite la identificarea țesăturilor,
etichete textile pentru identificarea articolelor
de îmbrăcăminte, etichete din materiale textile
pentru coduri de bare, cârpe folosite pentru
călcatul etichetelor, etichete din materiale
textile pentru prindere pe lenjerie, etichete
din materiale textile pentru prindere pe haine,
markere (etichete) din material textil pentru
țesături, etichete autoadezive din materiale
textile, insigne fabricate din material textil,
materiale adezive sub formă de autocolante
(textile), etichete adezive (textile), etichete textile
imprimate, perdele pentru duș, perdele din
plastic pentru cabine de duș, perdele de
duș din materiale textile ignifuge, perdele de
duș din materiale textile sau din materiale
plastice, articole pentru acoperirea ferestrelor,
produse din materiale textile pentru acoperirea
ferestrelor, perdele și draperii confecționate,
draperii din plastic gata confecționate, draperii
din materiale textile gata confecționate, căptușeli
pentru perdele, perdele din materiale textile
sau din materiale plastice, șnururi din materiale
textile pentru draperii, lambrechine (draperii),
perdele mici confecționate din materiale textile,
mochetă (perdele), jaluzele plisate, perdele
plisate, perdele pentru ușă, lambrechine, draperii
(perdele groase), perdele dantelate, drapaj sub
formă de draperii confecționate din materiale
textile, lambrechine textile pentru draperii,
perdele și draperii confecționate din materiale
textile, drapaj sub formă de perdele, perdele
și draperii de interior și exterior, perdele din
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materiale plastice, baldachine (draperii textile),
perdele din vinil, materiale textile utilizate ca
acoperiri pentru ferestre, materiale textile sub
formă de elemente și accesorii pentru ferestre,
materiale textile pentru baie, lenjerie de pat
și pături, produse textile pentru bucătărie și
masă, prosoape pentru șters sticlă, prosoape,
prosoape de baie, fețe de plapumă, materiale
textile pentru baie (cu excepția articolelor de
îmbrăcăminte), prosoape cu glugă, huse din
materiale plastice pentru mobilier, huse de
mobilier (neadaptate), învelitori din materiale
textile pentru mobile, huse textile neadaptate
pentru mobilier, huse acoperitoare pentru
mobilier de grădină, huse pentru fotolii puf,
huse de protecție pentru saltele și piese de
mobilier, cuverturi pentru canapea, huse pentru
scaune, huse pentru colacul toaletei, spătare
scaun (articole din materiale textile), huse pentru
capace de toaletă (realizate din materiale textile
naturale sau sintetice), materiale țesute pentru
mobilier, huse pentru baldachine, huse din
materiale textile pentru closete, huse de schimb
pentru scaune ca piese de mobilier (neadaptate),
huse acoperitoare realizate din materiale textile
pentru mobilier, huse din materiale textile și
plastice pentru mobilier (nemontate), plăci de
perete din materiale textile, articole textile
capitonate pentru atârnat pe pereți, decorațiuni
pentru pereți din materiale textile, tapet din
materiale textile, tapete pentru pereți din mătase,
carpete lucrate manual din materiale textile
pentru pereți, chenare decorative (articole din
materiale textile pentru pereți), frize (articole
murale din pânză), fețe de pernă.cuverturi pentru
paturi pentru copii, țesături de lână, materiale din
lână, pături de lână, materiale din fire de lână,
țesături aspre de lână pentru covoare, țesături
tricotate din fire de lână, materiale combinate pe
bază de lână, țesături din amestec de mătase
și lână, țesături din amestec de cânepă și lână,
țesături din lână folosite la fabricarea costumelor,
pilote cu puf de gâscă, huse pentru pilote și
plăpumi, pilote din puf de gâscă (plăpumi), pilote
(plăpumi din puf de gâscă), materiale de mătase,
țesături de mătase, pături din mătase, țesături
de mătase pentru mobilier, pături de pat din
mătase, țesături tricotate din fire de mătase,
cuverturi matlasate cu umplutură din mătase,
țesături din amestec de cânepă și mătase,
țesături din amestec de mătase și bumbac, fețe
decorative pentru perne, huse pentru perne,
huse (lenjerii) și pături pentru pat, cuverturi
matlasate, cuverturi de pat matlasate, huse
pentru cuverturi matlasate, cuverturi matlasate
pentru paturi, cuverturi matlasate (lenjerie de
pat), cuverturi matlasate din frotir, lenjerie de

pat, așternuturi de pat (lenjerie), apărători pentru
pătuțuri (lenjerie de pat), lenjerie de pat pentru
bebeluși, pături pentru pătuțuri, cuverturi pentru
paturi, pături pentru nou-născuți, draperii textile,
draperii opace, plăpumi, plăpumi de puf, plăpumi
cu puf de gâscă, prosoape din materiale textile,
prosoape (materiale textile) folosite pentru
bebeluși, saci de dormit, saci de dormit (lenjerii),
căptușeli pentru saci de dormit, saci de dormit
pentru bebeluși, cearșafuri (cearceafuri cu tiv
elastic), tafta (țesătură), muselină (țesătură din
bumbac sau mătase pentru perdele) pernă din
spumă cu memorie.

───────

(210) M 2022 01297
(151) 19/02/2022
(732) BIT DATAMINING S.R.L., STR.

VASILE SAFTU NR. 25, JUD.
BRAȘOV, BRAȘOV, 500127,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

HAILANOI
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
42. Servicii it, actualizarea băncilor de memorie
pentru sisteme informatice, administrare de
servere, realizare de programe de calculator
pentru prelucrarea datelor, proiectare și
dezvoltare de software pentru baze de date
electronice, proiectare și dezvoltare de sisteme
pentru introducerea, generarea, procesarea,
afișarea și stocarea de date, proiectare și
dezvoltare de sisteme informatice, proiectare
și dezvoltare de sisteme de stocare de date,
proiectare și dezvoltare de sisteme de procesare
de date, proiectare și dezvoltare de sisteme
de introducere de date, proiectare și dezvoltare
de sisteme de afișare a datelor, întreținere de
software de prelucrare a datelor, proiectare,
creare și programare de pagini web, servicii
de exploatare de date, dezvoltare și testare
de metode de calcul, de algoritmi și de
software, dezvoltare software, programare și
implementare, creare și întreținere de site-uri
web pentru telefoane mobile.

───────
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(210) M 2022 01298
(151) 19/02/2022
(732) SIRI GLOBAL S.R.L., STR.

AMURGULUI NR. 65 F, JUD.
ILFOV, POPEȘTI-LEORDENI,
077160, ILFOV, ROMANIA

(540)

Giftry
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse de parfumerie,
uleiuri esențiale, preparate pentru albit și
alte substanțe pentru spălat, preparate pentru
curățare, lustruire, degresare și șlefuire.
28. Jocuri, jucării și articole pentru joacă,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și sport, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2022 01300
(151) 20/02/2022
(732) FUNDAȚIA OMV PETROM, STR.

CORALILOR NR. 22, SECTOR
1, PETROM CITY, CLĂDIREA
INFINITY PARTER, CAM_00_B
601, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
013329, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena:
29.01.02; 29.01.04; 26.11.01; 26.11.12;
24.15.01; 20.07.01; 20.07.02

45. Servicii personale si sociale oferite de catre
terti destinate sa satisfaca nevoile indivizilor.

───────

clase:
35. Publicitate in afaceri, servicii de publicitate,
marketing și promovare, servicii de afaceri
referitoare la furnizarea de sponsorizări, căutare
de sponsorizare, servicii de relații cu publicul,
organizare de evenimente, expoziții, târguri și
spectacole în scopuri comerciale, promoționale
și publicitare.
36. Servicii financiare, servicii de asigurare,
servicii de strângere de fonduri caritabile,
tutelare, organizare de finanţări pentru proiecte
umanitare, colectarea de fonduri şi sponsorizare,
servicii de consiliere financiară, servicii de
depozit, servicii de consultanţă financiara,
informare, consiliere şi servicii de consultanţă cu
privire la toate serviciile menţionate anterior.
41. Educatie, instruire, divertisment, activitati
sportive si culturale, furnizare de publicații
electronice online, nedescărcabile, publicare de
texte, altele decât textele publicitare.

(591) Culori revendicate: bleumarin, galben
(511)    Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2022 01301
(151) 20/02/2022
(732) FUNDAȚIA OMV PETROM, STR.

CORALILOR NR. 22, SECTOR
1, PETROM CITY, CLĂDIREA
INFINITY PARTER, CAM_00_B
601, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
013329, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena:
29.01.03; 29.01.04; 26.11.01; 26.11.12;
24.15.01; 05.03.13; 05.03.14

clase:
35. Publicitate in afaceri. servicii de publicitate,
marketing și promovare, servicii de afaceri
referitoare la furnizarea de sponsorizări, căutare
de sponsorizare, servicii de relații cu publicul,
organizare de evenimente, expoziții, târguri și
spectacole în scopuri comerciale, promoționale
și publicitare.
36. Servicii financiare, servicii de asigurare,
servicii de strângere de fonduri caritabile,
tutelare, organizare de finanţări pentru proiecte
umanitare, colectarea de fonduri şi sponsorizare,
servicii de consiliere financiară, servicii de
depozit, servicii de consultanţă financiara,
informare, consiliere şi servicii de consultanţă cu
privire la toate serviciile menţionate anterior.
41. Educatie, instruire, divertisment, activitati
sportive si culturale, furnizare de publicații
electronice online, nedescărcabile, publicare de
texte, altele decât textele publicitare.
45. Servicii personale si sociale oferite de catre
terti destinate sa satisfaca nevoile indivizilor.

───────

(210) M 2022 01302
(151) 20/02/2022
(732) FUNDATIA OMV PETROM, STR.

CORALILOR NR. 22, SECTOR
1, PETROM CITY, CLĂDIREA
INFINITY PARTER, CAM_00_B
601, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena:
29.01.01; 29.01.04; 26.11.01; 26.11.12;
26.11.13; 24.15.01; 02.09.01

clase:
35. Publicitate in afaceri. servicii de publicitate,
marketing și promovare, servicii de afaceri
referitoare la furnizarea de sponsorizări, căutare
de sponsorizare, servicii de relații cu publicul,
organizare de evenimente, expoziții, târguri și
spectacole în scopuri comerciale, promoționale
și publicitare.
36. Servicii financiare, servicii de asigurare,
servicii de strângere de fonduri caritabile,
tutelare, organizare de finanţări pentru proiecte
umanitare, colectarea de fonduri şi sponsorizare,
servicii de consiliere financiară, servicii de
depozit, servicii de consultanţă financiara,
informare, consiliere şi servicii de consultanţă cu
privire la toate serviciile menţionate anterior.
41. Educatie, instruire, divertisment, activitati
sportive si culturale, furnizare de publicații
electronice online, nedescărcabile, publicare de
texte, altele decât textele publicitare.
45. Servicii personale si sociale oferite de catre
terti destinate sa satisfaca nevoile indivizilor.

───────

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

(591) Culori revendicate: bleumarin, roșu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2022 01303
(151) 20/02/2022
(732) ISWT MEDICAL S.R.L., STR.

DIACONU CORESI NR. 53,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, 013402,
ROMANIA

(540)

Neuristica

(531) Clasificare Viena:
29.01.14; 27.05.01; 27.05.17; 26.05.04;
02.09.25; 21.01.14

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

35. Întocmire de rapoarte cu privire la
aspecte legate de îngrijirea sănătății,
emiterea de rapoarte medicale, întocmire de
rapoarte referitoare la examinarea medicală a
persoanelor, compilarea de rapoarte medicale,
întocmire de rapoarte referitoare la aspecte
medicale.
44. Servicii ambulatorii, asistarea persoanelor
în vederea renunțării la fumat, asistență
medicală la domiciliu, asistență sanitară în
legătură cu exercițiile terapeutice, asistență
sanitară în legătură cu osteopatia, asistență
sanitară în legătură cu terapia de relaxare,
asistență sanitară în legătură cu masaje
terapeutice, centre rezidențiale de asistență
medicală, consiliere cu privire la asistența
socială a persoanelor în vârstă (sănătate),
consiliere cu privire la diete și nutriție,
consiliere genetică, consiliere legată de nutriție,
consiliere privind terapia ocupațională, consiliere
în materie de sănătate, consiliere și consultanță
legate de stilul de viață în scop medical,

consultanță legată de nutriție, consultanță în
domeniul nutriției și al dietelor, consultanță în
nutriție, consultanță privind îngrijirea sănătății,
consultanță profesională în materie de nutriție,
consultanță profesională în materie de sănătate,
consultanță profesională în materie de îngrijire
a sănătății, controale medicale, dezvoltarea
programelor individuale de reabilitare fizică,
evaluarea controlului greutății, evaluarea riscului
asupra sănătăţii, fizioterapie, furnizare de
informatii referitoare la sanatate, furnizare
de informații despre consiliere în domeniul
dieteticii și alimentației, furnizare de informații
despre controale fizice, furnizare de informații
nutriționale despre alimente, furnizare de
informații referitoare la nutriție, furnizare de
informații în materie de sănătate, furnizare
de informații în materie de sănătate prin
telefon, furnizare de servicii de tratament pentru
renunțarea la fumat, furnizare de servicii online
de fișe medicale, cu excepția odontologiei,
furnizare de servicii privind programe de
pierdere în greutate, furnizarea de informatii
medicale prin intermediul unei retele globale
de calculatoare, furnizarea de servicii de
îngrijire a sănătății la domiciliu, hipnoterapie,
monitorizarea pacienților, orientare dietetică
și nutrițională, pilates terapeutic, planificare
familială, planificare și supraveghere a dietei
pentru scăderea în greutate, planificare și
supraveghere în materie de regimuri alimentare,
planificare de programe de scădere în
greutate, reabilitare fizică, reabilitarea pacienților
dependenți de alcool, reabilitarea pacienților
dependenți de droguri, reabilitarea pacienților
dependenți de narcotice, reabilitarea pacienților
în urma abuzului de substanțe, reabilitarea
toxicomanilor, recomandări în materie de alergii,
servicii consultative privind controlul greutății,
servicii consultative privind pierderea în greutate,
servicii consultative în domeniul dieteticii, servicii
de analize de laborator în cadrul tratamentului
pentru persoane, servicii de asistență pentru
bolnavi la domiciliu, servicii de asistență sanitară
la domiciliu, servicii de asistență spitalicească
la domiciliu, servicii de clinici medicale și de
sănătate, servicii de consiliere medicală în
materie de dietă, servicii de consiliere pentru
pierderea în greutate, servicii de consiliere
referitoare la diete, servicii de consiliere și
consultanță în domeniul nutriției, servicii de
consultanță legate de nutriție, servicii de
consultanță referitoare la îngrijirea sănătății,
servicii de consultanță în domeniul asistenței
medicale, servicii de consultanță în vederea
pierderii în greutate, servicii de depistare a
tulburărilor de învățare, servicii de dietetică,

(591) Culori revendicate: mov (HEX 
#500896),turcoaz (HEX #04E0E0), 
galben (HEX#FEF102), roșu (HEX 
#FA3028)
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servicii de îngrijire mentală, servicii de evaluare
a sănătăţii, servicii de fizioterapie, servicii de
gestionare a greutății, servicii de informare cu
privire la asistența sanitară, servicii de informare
și consiliere cu privire la sănătate, servicii de
informații medicale furnizate pe internet, servicii
de logopedie, servicii de meditație, servicii de
îngrijire medicală pentru pacienții internați și
externi, servicii de muzicoterapie, servicii de
planificare de regimuri de slăbit, servicii de
terapie, servicii de terapie a insomniei, servicii de
terapie a vocii și de logopedie, servicii de terapie
ocupațională, servicii de terapie ocupațională
și reabilitare, servicii medicale pentru tratarea
bolii alzheimer, servicii medicale și de sănătate,
servicii oferite de clinici medicale, servicii
patologice cu privire la tratamentul persoanelor,
servicii pentru planificarea programelor de
scădere în greutate, servicii pentru scăderea
în greutate, servicii prestate de dieteticieni,
servicii referitoare la tratarea dependenței,
studii de evaluare a riscului privind starea
de sănătate, studii de evaluare a sănătății,
supervizare de programe de pierdere în greutate,
terapie logopedă, terapie muzicală în scopuri
fizice, psihologice și cognitive, terapie prin
dans, terapie împotriva fumatului, terapii auditiv-
verbale, tratamente pentru controlul greutății,
tratamente terapeutice pentru corp, servicii
medicale, analize medicale pentru diagnosticul
și tratamentul persoanelor, asistență medicală,
asistență medicală de urgență, servicii oferite
de clinici, comsiliere farmaceutică, consiliere
medicală, consiliere medicală în domeniul
geriatriei, consiliere medicală în domeniul
slăbitului, consiliere medicală în legătură cu
stresul, consiliere privind eliberarea încărcăturii
emoționale asociate afecțiunilor medicale,
consiliere privind tratarea psihologică a
afecțiunilor medicale, consiliere referitoare la
necesitățile medicale ale persoanelor în vârstă,
consultanță medicală pentru alegerea corectă
de scaune cu rotile, comode, dispozitive de
ridicare pentru persoanele cu handicap, cadre
pentru mers și paturi, consultanță privind
asistența medicală oferită de doctori și de
alt personal medical specializat, consultații
medicale, diagnosticarea bolilor, depistarea
osteoporozei, efectuare de studii asupra
somnului pentru diagnosticare medicală sau
tratament, efectuarea examenelor medicale,
examinarea medicală a persoanelor (screening),
furizare de informații pacienților în legătură
cu administrarea medicamentelor, furnizare
de asistență medicală, furnizare de asistență
medicală pentru monitorizarea pacienților care
urmează un tratament medical, furnizare de

informații despre servicii medicale, furnizare
de informații medicale în domeniul geriatriei,
furnizare de informații medicale în domeniul
pierderii în greutate, furnizare de informații
nutriționale despre alimente pentru pierderea
în greutate de uz medical, furnizare de
informații nutriționale despre băuturi pentru
pierderea în greutate de uz medical, furnizare
de informații în materie de îngrijiri medicale,
furnizare de servicii medicale, furnizare de
tratament medical, furnizarea de informatii online
referitoare la oncologie, informații medicale,
îngrijire medicală, îngrijire medicală ambulatorie,
interpretare de semnale electrocardiografice,
asistență medicală, monitorizare la distanță
de date medicale pentru diagnostic și
tratament medical, planificare de tratamente
medicale, podolog, psihiatrie, servicii ale
clinicilor medicale, îngrijire paliativă, îngrijirea
medicală a picioarelor, servicii de analize de
sânge, servicii de analize medicale, servicii de
asistent(ă) pentru persoanele în vârstă, servicii
de asistență medicală, servicii de consiliere
legate de tratarea bolilor degenerative, servicii
de consiliere medicală, servicii de consiliere
medicală individuală oferite pacienților, servicii
de consiliere medicală la domiciliu, servicii
de consiliere referitoare la bolile degenerative,
servicii de consiliere în materie de probleme
medicale, servicii de consultanță legate de
servicii medicale, servicii de control fizic, servicii
de depistare a cancerului, servicii de evaluare
medicală, servicii de evaluare medicală pentru
pacienţii care se recuperează, în scopul ghidării
tratamentului şi evaluării eficienţei, servicii
de examinări medicale, servicii de furnizare
de informații medicale, servicii de imagistică
medicală, servicii de informare medicală, servicii
de îngrijiri medicale, servicii de telemedicină,
servicii de testare medicală, și anume, evaluarea
condiției fizice, servicii de teste medicale
pentru diagnosticul și tratamentul bolilor, servicii
de tratament medical, servicii de tratament
medical la domiciliu, servicii de tratamente
medicale oferite de clinici și spitale, servicii
furnizate de spitale private, servicii medicale de
diagnostic (testare și analiză), servicii medicale
de evaluare a sănătății, servicii medicale
furnizate prin telefon (servicii medicale), servicii
medicale oferite de clinici medicale, servicii
medicale pentru diagnosticarea bolilor corpului
omenesc, servicii medicale pentru tratamentul
afecțiunilor corpului omenesc, servicii medicale
în domeniul tratamentului durerilor cronice,
servicii prestate de medici, servicii psihiatrice,
servicii pentru pregătirea rapoartelor medicale,
servicii spitalicești, sfaturi medicale pentru
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persoanele cu dizabilități, testare genetică în
scopuri medicale, testare medicală în scopul
diagnosticării sau pentru tratament.

───────

(210) M 2022 01307
(151) 21/02/2022
(732) LEGEND OPTIC S.R.L., STR.

MOLNAR JANOS NR. 14, AP. 1-2,
JUD. BRAȘOV, BRAȘOV, BRAȘOV,
ROMANIA

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

(540)

LEGEND OPTIC
(531) Clasificare Viena:

29.01.02; 29.01.08; 27.05.01; 27.05.17

clase:
5. Picături de ochi, soluții de curățare de uz
medical, preparate pentru curățarea lentilelor,
dezinfectante pentru lentile de contact, soluții
neutralizante pentru lentilele de contact, soluții
pentru curățarea lentilelor de contact, soluții
pentru lentile de contact, picături pentru ochi
medicinale, soluții pentru dezinfectarea lentilelor
de contact, soluții pentru sterilizarea lentilelor
de contact, soluții pentru hidratarea lentilelor
de contact, dezinfectanți și antiseptice, picături
pentru ochi medicinale.
9. Dispozitive optice, amplificatori și dispozitive
de corecție, potențiatoare optice, ochelari,
ochelari de soare și lentile de contact, ochelari
corectori, ochelari de soare, rame pentru ochelari
de vedere și ochelari de soare, lentile, lentile
oftalmologice, lentile pentru ochelari, lentile
de contact, sticla de ochelari, snururi pentru
ochelari, brațe pentru ochelari, săculeți pentru
ochelari, piese pentru ochelari, suporturi de nas
pentru ochelari, etuiuri si tocuri de ochelari,

ochelari de realitate virtuală, ochelari inteligenți,
ochelari 3d, ochelari cu cameră video.
10. Aparate și instrumente medicale și
veterinare, instrumente oftalmologice, lasere
de uz oftalmologic, echipament pentru
diagnosticare, examinare și monitorizare,
oftalmometre, oftalmoscoape, aparate pentru
analize oftalmologice, echipamente de
diagnosticare de uz oftalmologic, aparate de
imagistică medicala.
35. Servicii de comerț (vânzarea en gros şi
en detail) şi regruparea în avantajul terţilor
a produselor precum picături de ochi, soluții
de curățare de uz medical, preparate pentru
curățarea lentilelor, dezinfectante pentru lentile
de contact, soluții neutralizante pentru lentilele
de contact, soluții pentru curățarea lentilelor
de contact, soluții pentru lentile de contact,
picături pentru ochi medicinale, soluții pentru
dezinfectarea lentilelor de contact, soluții pentru
sterilizarea lentilelor de contact, soluții pentru
hidratarea lentilelor de contact, dezinfectanți
și antiseptice, dispozitive optice, amplificatori
și dispozitive de corecție, potențiatoare optice,
ochelari, ochelari de soare și lentile de contact,
ochelari corectori, ochelari de soare, rame pentru
ochelari de vedere și ochelari de soare, lentile,
lentile oftalmologice, lentile pentru ochelari,
lentile de contact, sticla de ochelari, snururi
pentru ochelari, brațe pentru ochelari, săculeți
pentru ochelari, piese pentru ochelari, suporturi
de nas pentru ochelari, etuiuri si tocuri de
ochelari, ochelari de realitate virtuală, ochelari
inteligenți, ochelari 3d, ochelari cu cameră video,
aparate și instrumente medicale și veterinare,
instrumente oftalmologice, lasere de uz
oftalmologic, echipament pentru diagnosticare,
examinare și monitorizare, oftalmometre,
oftalmoscoape, aparate pentru analize
oftalmologice, echipamente de diagnosticare de
uz oftalmologic, aparate de imagistică medicală,
(cu excepția transportului), prezentarea pentru
vânzare şi vânzarea prin toate mijloacele de
comunicare, inclusiv on line prin intermediul unui
site web sau platforme specializate proprii sau
terţe, astfel încât terţii să le cunoască şi să
le achiziţioneze comod, realizarea de reclame,
anunţuri publicitare, promoţii pentru aceste
produse prin toate mediile cunoscute sau care
se vor dezvolta ulterior, furnizarea de informaţii şi
sfaturi comerciale pentru consumatori în legătură
cu aceste produse, naţionale şi/sau din import,
inclusiv servicii de asistenţă si consultanţă
comercială, servicii de agenții de import-export,
publicitate prin toate mijloacele cunoscute sau
care se vor dezvolta în viitor, inclusiv prin radio,
televiziune şi on-line într-o reţea computerizată,

(591) Culori revendicate: galben, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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servicii oferite de magazine online şi lanţuri de
magazine.
40. Servicii de fabricare personalizată și montaj,
fabricare la comandă de lentile oftalmice
pentru ochelari, tratamentul și transformarea
materialelor, șlefuirea și polizarea sticlei pentru
ochelari de vedere.
44. Servicii de asistență medicală pentru
oameni, servicii medicale, servicii de
oftalmologie, servicii prestate de opticieni.

───────

(210) M 2022 01309
(151) 21/02/2022
(732) LA GIVAN 2017 S.R.L., SAT

UTVIN, NR. 378, CAMERA 2, JUD.
TIMIȘ, COMUNA SANMIHAIU
ROMAN, TIMIȘ, ROMANIA

(740) ARIANA AGENTIE DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA S.R.L., CALEA
ARADULUI NR. 33, ET.1, AP.7, JUD.
TIMIȘ, TIMIȘOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

GOȘCI "LA GIVAN"

(531) Clasificare Viena:
29.01.01; 29.01.06; 27.05.01; 27.05.17

clase:
43. Servicii oferite de restaurante (servirea
mesei), servicii de restaurant și bar, servicii
oferite de restaurante specializate în preparate
la grătar, servicii de restaurant cu servire
la pachet, servire de alimente și băuturi în
restaurante și baruri, furnizare de alimente și
băuturi pentru oaspeți în restaurante, servire de
alimente și băuturi pentru oaspeți în restaurante,
servicii de restaurante fast-food, rezervări la
restaurant, servicii de rezervări la restaurant,
servicii ale barurilor, servicii de bufet, servicii
pentru furnizarea de alimente, servicii pentru
furnizarea de băuturi, servicii pentru prepararea

mâncărurilor și a băuturilor, servicii de rezervare
a meselor, servire de alimente și băuturi, servire
de alimente și băuturi pentru oaspeți, servicii
de restaurante pentru furnizarea de mâncăruri
rapide, servicii oferite de restaurante pentru
turiști.

───────

(210) M 2022 01312
(151) 21/02/2022
(732) BEGOPERSIST SRL, STR.

GEORGE TOPIRCEANU NR.
9, JUDETUL VASLUI, VASLUI,
VASLUI, ROMANIA

(740) ACSINTE PAULA ADRIANA
CONSILIER PROPRIETATE
INDUSTRIALA, CALEA
CALARASILOR NR. 177, BL. 45, ET.
4, AP. 12, SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

DOMENIILE AMIRA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 03.07.21

clase:
33. Vin, băuturi alcoolice (cu excepția berii).
43. Asigurarea de hrană și băuturi, servicii
de cazare temporară, servicii de informare,
de consiliere și de rezervare în legătură cu
furnizarea de alimente și băuturi, organizare
de cazare pentru turiști, furnizare de cazare
temporară pentru oaspeți, furnizare de cazare
pentru vacanțe, servicii de restaurant si bar,

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

(591) Culori revendicate: auriu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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servicii de degustare de vinuri (furnizare de
băuturi).
44. Servicii de agricultură, acvacultură,
horticultură și silvicultură.

───────

(210) M 2022 01313
(151) 21/02/2022
(732) CORPORATE OFFICE SOLUTION

SRL, SOS. BUCURESTI-
PLOIESTI, NR. 73-81, CORP 2,
ET. 1, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

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

(540)

MASIA Inspiring Innovation

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.07.25; 29.01.13

clase:
35. Servicii de informații comerciale furnizate
online prin internet sau o rețea globală de
calculatoare, servicii de informații comerciale
furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, publicitate,
inclusiv publicitatea online în rețele informatice.
43. Servicii oferite de catering, furnizarea
de spații pentru evenimente și de spații

pentru birouri provizorii și pentru reuniuni,
închiriere de pavilioane, închiriere de construcții
transportabile, închiriere mobilier de interior,
închiriere de săli de reuniune, închiriere spații
pentru birouri temporare, închiriere de mobilier
pentru prezentări, închiriere de mobilier pentru
conferințe, închiriere de săli de conferințe,
închiriere de mobilier de birou, închiriere de
clădiri modulare transportabile.

───────

(210) M 2022 01314
(151) 21/02/2022
(732) SC KIPI MEDIA SRL, STR.

GEORGE BACOVIA NR. 25,
JUDETUL PRAHOVA, SAT BUCOV,
COMUNA BUCOV, PRAHOVA,
ROMANIA

(740) SC ROMPATENT DESIGN SRL, STR.
TEPES VODA NR. 130, ET. 1, AP. C1,
SECTOR 2, BUCURESTI, 021527,
ROMANIA

(540)

KiPi
(531) Clasificare Viena:

27.05.01; 26.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
pazii (nemetalice) pentru publicitate, publicitate
online, publicitate televizata, publicitate
radiofonica, publicitate prin bannere,
organizarea de publicitate, publicitate
si reclama, publicitate si marketing,
promovarea afacerii (publicitate), publicitate în
cinematografe, publicitate în reviste, publicitate
prin corespondenta, agenii de publicitate,
consultanta privind publicitatea, publicitate,

(591) Culori revendicate: crem, alb, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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inclusiv publicitatea online în reele informatice,
servicii de publicitate exterioara, promovare
(publicitate) de calatorii, promovare (publicitate)
de concerte, servicii promotionale de publicitate,
publicitate cu raspuns direct, conceperea de
logouri publicitare.

───────

(210) M 2022 01315
(151) 21/02/2022
(732) SC HARYVERO SRL, STR.

GEORGE BACOVIA NR. 25,
JUDETUL PRAHOVA, SAT BUCOV,
COMUNA BUCOV, PRAHOVA,
ROMANIA

(740) SC ROMPATENT DESIGN SRL, STR.
TEPES VODA NR. 130, ET. 1, AP. C1,
SECTOR 2, BUCURESTI, 021527,
ROMANIA

(540)

HARY AUTO
(531) Clasificare Viena:

27.05.01; 18.01.08
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, gestionarea afacerilor
comerciale, lucrari de birou, regruparea, in
folosul tertilor a pieselor si accesoriilor auto (cu
exceptia transportului), pentru ca acestia sa le
poata achizitiona cat mai usor.
37. Servicii de constructii, servicii de reparatii,
servicii de instalatii, servicii de reparatii
si mentenanta autovehicole, servicii oferite
de spalatorii auto, servicii oferite de statii
de realimentare autovehicole, servicii de
dezmembrari auto.
39. Inchiriere autovehicole, servicii de transport
persoane si bunuri, rezervari de transport,
tractare autovehicole, servicii de depozitare si
ambalare bunuri, rezervari de turism.

───────

(210) M 2022 01317
(151) 21/02/2022
(732) TESA MED SOLUTIONS SRL,

STEFAN GRECEANU, NR. 3,
BL. L4, JUDETUL PRAHOVA,
PLOIESTI, 100560, PRAHOVA,
ROMANIA

(540)

TESA MED
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
44. Furnizare de echipamente medicale.

───────

(210) M 2022 01318
(151) 21/02/2022
(732) SC HARYVERO SRL, STR.

GEORGE BACOVIA NR. 25,
SAT BUCOV, JUDEȚ PRAHOVA,
COMUNA BUCOV, PRAHOVA,
ROMANIA

(740) SC ROMPATENT DESIGN SRL, STR.
TEPES VODA NR. 130, ET. 1, AP. C1,
SECTOR 2, BUCUREȘTI, 021527,
ROMANIA

(540)

HARY SERVICE
(531) Clasificare Viena:

27.05.01; 27.05.17; 18.01.23
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, gestionarea afacerilor
comerciale, lucrări de birou, regruparea, în
folosul terților a pieselor și accesoriilor auto (cu
excepția transportului), pentru ca aceștia să le
poată achiziționa cât mai ușor.
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37. Servicii de construcții, servicii de reparații,
servicii de instalații, servicii de reparații
și mentenanță autovehicole, servicii oferite
de spălătorii auto, servicii oferite de stații
de realimentare autovehicole, servicii de
dezmembrări auto.

───────

(210) M 2022 01319
(151) 21/02/2022
(732) LEXALEGALTECH SRL, STR.

VICTORIEI BLOC 47, AP. 12, ET.
3, JUDEȚ MARAMUREȘ, BAIA
MARE, 430072, MARAMUREȘ,
ROMANIA

(540)

LEXA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.11.03

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

35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, asistență în afaceri, management și
servicii administrative.
42. Servicii IT.
45. Servicii juridice.

───────

(210) M 2022 01320
(151) 21/02/2022
(732) RISTO PRESTO SRL,

BULEVARDUL REVOLUTIEI NR.
96, AP. 19, JUDEȚ ARAD, ARAD,
ARAD, ROMANIA

(740) ARIANA AGENTIE DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA SRL, CALEA
ARADULUI NR. 33, ET. 1, AP. 7,
JUDEȚ TIMIȘ, TIMIȘOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

D'AMICI RISTORANTE

(531) Clasificare Viena:
29.01.15; 27.05.01; 11.01.04; 26.11.02

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

43. Servicii oferite de restaurante (servirea
mesei), servicii de restaurant și bar, servicii
oferite de restaurante specializate în preparate
la grătar, servicii de restaurant cu servire
la pachet, servire de alimente și băuturi în
restaurante și baruri, furnizare de alimente și
băuturi pentru oaspeți în restaurante, servire de
alimente și băuturi pentru oaspeți în restaurante,
servicii de restaurante fast-food, rezervări la
restaurant, servicii de rezervări la restaurant,
servicii ale barurilor, servicii de bufet, servicii
pentru furnizarea de alimente, servicii pentru
furnizarea de băuturi, servicii pentru prepararea
mâncărurilor și a băuturilor, servicii de rezervare
a meselor, servire de alimente și băuturi, servire
de alimente și băuturi pentru oaspeți, servicii
de restaurante pentru furnizarea de mâncăruri
rapide, servicii oferite de restaurante pentru
turiști.

───────

(591) Culori revendicate: roșu, verde, alb,
negru, gri
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(210) M 2022 01321
(151) 21/02/2022
(732) SC HARYVERO SRL, STR.

GEORGE BACOVIA NR. 25,
SAT BUCOV, JUDEȚ PRAHOVA,
COMUNA BUCOV, PRAHOVA,
ROMANIA

(740) SC ROMPATENT DESIGN SRL, STR.
TEPES VODA NR. 130, ET. 1, AP. C1,
SECTOR 2, BUCUREȘTI, 021527,
ROMANIA

(540)

HARY DEZMEMBRARI

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 18.01.23

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

35. Publicitate, gestionarea afacerilor
comerciale, lucrări de birou, regruparea, în
folosul terților a pieselor și accesoriilor auto (cu
excepția transportului), pentru ca aceștia să le
poată achiziționa cât mai ușor.
37. Servicii de construcții, servicii de reparații,
servicii de instalații, servicii de reparații
și mentenanță autovehicole, servicii oferite
de spălătorii auto, servicii oferite de stații
de realimentare autovehicole, servicii de
dezmembrări auto.
39. Închiriere autovehicole, servicii de transport
persoane și bunuri, rezervări de transport,
rezervări de turism, tractare autovehicole,
servicii de depozitare și ambalare bunuri.

───────

(210) M 2022 01322
(151) 21/02/2022
(732) FLORITAL CONSULTING SRL,

STR. PARTIZANILOR NR. 3, BL.
M10, SC. 3, ET. 1, AP. 79, SECTOR
6, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

FLORITAL
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Administrare de afaceri, administrarea
resurselor umane și servicii de recrutare,
administrarea societăților comerciale (pentru
terți), administrarea și managementul
întreprinderilor comerciale, asistență comercială
în managementul afacerilor, asistență în afaceri,
asistență în conducerea afacerilor, asistență în
management pentru întreprinderi comerciale,
asistență în management pentru întreprinderi
comerciale sau industriale, asistență pentru
întreprinderi în materie de administrare
a afacerii, asistență pentru întreprinderile
comerciale privind managementul afacerilor
lor, furnizare de asistență în afaceri,
intermediere de afaceri comerciale pentru terți,
management de afaceri comerciale, întocmire de
rapoarte economice, managementul activităților
comerciale, managementul proiectelor de
afaceri, managementul proiectelor de afaceri
(pentru terți), managementul societății (pentru
terți), organizarea afacerilor, organizarea
întâlnirilor de afaceri, planificare corporativă,
servicii de administrare a afacerilor, servicii
de administrare pentru birou (pentru terți),
servicii de afaceri privind înființarea de afaceri,
servicii de agenție pentru organizarea de
prezentări de afaceri, consultanță în afaceri,
servicii de consultanță privind prelucrarea de
date, servicii de consultanță și consiliere în
managementul afacerilor, servicii de expertiză
în afaceri, contabilitate, consultanță fiscală
(contabilitate), consiliere (contabilitate) fiscală,
contabilitate și audit, planificarea obligațiilor
fiscale (contabilitate), evidență contabilă și
contabilitate, contabilitate, în special evidență
contabilă, consultanţă cu privire la contabilitate,
servicii de consultanță în contabilitatea
comercială, consultanță în management,
consultanță (contabilitate) fiscală, consultanță
în domeniul auditului, consultanță privind
prelucrarea datelor, consultanță privind eficiența
afacerilor.

───────
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(210) M 2022 01323
(151) 21/02/2022
(732) SC HARYVERO SRL, STR.

GEORGE BACOVIA NR. 25,
SAT BUCOV, JUDEȚ PRAHOVA,
COMUNA BUCOV, PRAHOVA,
ROMANIA

(740) SC ROMPATENT DESIGN SRL, STR.
TEPES VODA NR. 130, ET. 1, AP. C1,
SECTOR 2, BUCUREȘTI, 021527,
ROMANIA

(540)

HARY AUTOMOBILE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 18.01.23

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

35. Publicitate, gestionarea afacerilor
comerciale, lucrări de birou, regruparea, în
folosul terților a pieselor și accesoriilor auto (cu
excepția transportului), pentru ca aceștia să le
poată achiziționa cât mai ușor.
37. Servicii de construcții, servicii de reparații,
servicii de instalații, servicii de reparații
și mentenanță autovehicole, servicii oferite
de spălătorii auto, servicii oferite de stații
de realimentare autovehicole, servicii de
dezmembrări auto.
39. Închiriere autovehicole, servicii de transport
persoane și bunuri, rezervări de transport,
rezervări de turism, tractare autovehicole,
servicii de depozitare și ambalare bunuri.

───────

(210) M 2022 01324
(151) 21/02/2022
(732) LEXISCOR ACCELERATOR

CITIRE SRL, BULEVARDUL
CHIMIEI NR. 14, ARIPA
CENTRALA, CAMERA 8, JUDEȚ
IAȘI, MUN. IAȘI, IAȘI, ROMANIA

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

(540)

LexiScor
ACCELERATOR CITIRE

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.17; 17.01.05;
26.11.03

clase:
9. Sisteme de operare pentru evaluarea,
calcularea și acordarea unui scor privind gradul
de complexitate de citire a unui text, software
pentru evaluarea, calcularea și acordarea unui
scor privind gradul de complexitate de citire a
unui text, programe pentru evaluarea, calcularea
și acordarea unui scor privind gradul de
complexitate de citire a unui text.
16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, materiale didactice și
de instruire, toate produsele enumerate anterior
purtand inscriptionat indicatii și /sau mentiuni
privind scorul gradului de complexitate de citire
a unui text.
28. Jocuri, jucării și articole pentru joacă,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și sport, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de crăciun, toate produsele
enumerate anterior purtand inscriptionat indicatii
și / sau mentiuni privind scorul gradului de
complexitate de citire a unui text.

(591) Culori revendicate: albastru, verde
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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35. Servicii de vanzare cu amanuntul si cu
ridicata de sisteme de operare pentru evaluarea,
calcularea și acordarea unui scor privind gradul
de complexitate de citire a unui text, servicii de
vanzare cu amanuntul si cu ridicata de software
pentru evaluarea, calcularea și acordarea unui
scor privind gradul de complexitate de citire
a unui text, servicii de vanzare cu amanuntul
si cu ridicata de programe pentru evaluarea,
calcularea și acordarea unui scor privind gradul
de complexitate de citire a unui text, servicii
prestate online de un magazin de vânzare
cu amănuntul de sisteme de operare pentru
evaluarea, calcularea și acordarea unui scor
privind gradul de complexitate de citire a unui
text, servicii prestate online de un magazin
de vânzare cu amănuntul de software pentru
evaluarea, calcularea și acordarea unui scor
privind gradul de complexitate de citire a unui
text, servicii prestate online de un magazin
de vânzare cu amănuntul de programe pentru
evaluarea, calcularea și acordarea unui scor
privind gradul de complexitate de citire a unui
text, prelucrare electronică a comenzilor, servicii
administrative pentru preluarea comenzilor,
prelucrare administrativă de comenzi de achiziție
plasate prin telefon sau calculator, servicii
publicitare pentru sisteme de operare pentru
evaluarea, calcularea și acordarea unui scor
privind gradul de complexitate de citire a unui
text, servicii publicitare pentru software pentru
evaluarea, calcularea și acordarea unui scor
privind gradul de complexitate de citire a
unui text, servicii publicitare pentru programe
pentru evaluarea, calcularea și acordarea unui
scor privind gradul de complexitate de citire
a unui text, servicii de promovare pentru
sisteme de operare pentru evaluarea, calcularea
și acordarea unui scor privind gradul de
complexitate de citire a unui text, servicii de
promovare pentru software si programe pentru
evaluarea, calcularea și acordarea unui scor
privind gradul de complexitate de citire a
unui text, servicii de asistență și consultanță
pentru publicitate, marketing și promovare de
sisteme de operare pentru evaluarea, calcularea
și acordarea unui scor privind gradul de
complexitate de citire a unui text, servicii
de asistență și consultanță pentru publicitate,
marketing și promovare de software si programe
pentru evaluarea, calcularea și acordarea
unui scor privind gradul de complexitate de
citire a unui text, promovare de produse
și servicii ale altor persoane, cu privire la
evaluarea, calcularea și acordarea unui scor
privind gradul de complexitate de citire a
unui text, prin intermediul unei rețele globale

de calculatoare, promovare a vânzărilor de
produse și servicii ale terților, cu privire la
evaluarea, calcularea și acordarea unui scor
privind gradul de complexitate de citire a unui
text, prin evenimente promoționale, promovare
vânzării de bunuri și servicii pentru terți, cu
privire la evaluarea, calcularea și acordarea unui
scor privind gradul de complexitate de citire a
unui text, prin distribuirea de materiale tipărite
și organizarea de concursuri promoționale,
promovarea comercială de produse si servicii
referitorare la evaluarea, calcularea și acordarea
unui scor privind gradul de complexitate de
citire a unui text., promovare, publicitate și
marketing pentru pagini web online, care se
refera la evaluarea, calcularea și acordarea
unui scor privind gradul de complexitate
de citire a unui text, consultanță privind
conducerea întreprinderilor în sistem de franciză,
administrarea afacerilor în sistem de franciză,
strângerea la un loc, în folosul terţilor, a unei
game variate de materiale educative cu indicatii
și /sau mentiuni privind scorul gradului de
complexitate de citire a unui text (exceptând
transportul lor), pentru a permite clienţilor
să vadă şi să cumpere în mod convenabil
aceste bunuri, astfel de servicii pot fi furnizate
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
al cataloagelor cu comandă prin poştă sau
prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor de
tip teleshopping.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale, toate serviciile enumerate
anterior in legatura cu evaluarea, calcularea
și acordarea unui scor privind gradul de
complexitate de citire a unui text.
42. Servicii IT pentru evaluarea, calcularea
și acordarea unui scor privind gradul de
complexitate de citire a unui text.

───────

(210) M 2022 01325
(151) 21/02/2022
(732) IFIGENIA IMPEX SRL, BLD.

POLIGRAFIEI, NR.1B, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, 12381, ROMANIA

(540)

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

35. Publicitate.
36. Servicii imobiliare, administrare de bunuri
imobiliare, administrare de imobile, administrare
de proprietăți imobiliare, afaceri imobiliare.

───────

(210) M 2022 01326
(151) 21/02/2022
(732) MARIA MARKOV, SAT EFTIMIE

MURGU, NR. 81, JUDEȚ CARAȘ
SEVERIN, EFTIMIE MURGU,
327190, CARAȘ SEVERIN,
ROMANIA

(540)

LA MOARA DIN GRADINA
(531) Clasificare Viena:

27.05.01; 27.05.17; 27.05.19; 07.01.09;
07.01.24

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

43. Asigurarea de hrană și băuturi, furnizare de
alimente și băuturi pentru oaspeți în restaurante,
furnizare de alimente și băuturi în restaurante și
baruri, servicii oferite de bufete cu autoservire,
oranizare de recepții pentru nunți (mâncare și
băutură), organizare de banchete, organizare
de mese la hoteluri, pregătirea mâncărurilor
și a băuturilor, preparare de mâncăruri pentru
alte persoane, pe bază de subcontractare,
servicii de bucătărie mobilă, servicii de gătit,
servicii de mâncaruri și băuturi la pachet,
servicii de restaurant în cadrul hotelurilor, servicii
de restaurant și bar, servicii pentru furnizarea
de alimente, cazare temporară, servicii de

informare, de consiliere și de rezervare în
legătură cu furnizarea de alimente și băuturi,
servicii de informare, de consiliere și de
rezervare în legătură cu cazarea temporară,
furnizare de cazare temporară, servicii de cazare
temporară, închiriere de mobilier, lenjerie de
masă, servicii de masă, și echipamente pentru
servirea de mâncare și băutură, servicii oferite de
hoteluri, hosteluri, pensiuni, cazare turistică și de
vacanță, furnizare de instalații pentru parcarea
rulotelor, închiriere de camere, închiriere de
corturi.

───────

(210) M 2022 01327
(151) 21/02/2022
(732) LABORATOIRES ARKOPHARMA,

1ÈRE AVENUE 2709 M, LID DE
CARROS LE BROC, CARROS,
06510, FRANȚA

(740) ROMINVENT S.A., STR. ERMIL
PANGRATTI, NR. 35, ET.1, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, 011882, ROMANIA

(540)

FORSUN by Forcapil
(531) Clasificare Viena:

27.05.17; 27.05.19; 29.01.01; 29.01.04

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

3. Produse cosmetice, uleiuri esentiale.
5. Preparate farmaceutice, alimente si substante
dietetice adaptate pentru uz medical, suplimente
alimentare pentru oameni.

───────

(591) Culori revendicate: albastru
(Pantone#2133C), portocaliu
(Pantone#158C)
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(210) M 2022 01328
(151) 21/02/2022
(732) IRINA ȘERBAN, STR.

LUNTRAȘULUI, NR. 14A, JUDEȚ
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(740) INTELLEXIS SRL, STR. CUȚITUL DE
ARGINT, NR. 68, ETAJ 2, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, 040558, ROMANIA

(540)

I SEE U

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 02.09.04

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

43. Servicii de alimentație publică, servicii de
local public, servicii de restaurante, servicii de
baruri.

───────

(210) M 2022 01329
(151) 21/02/2022
(732) TAL CHEN IMPEX SRL, B-DUL

DECEBAL, NR.1, CAMERA
1, BL H2, SC 2,, ET 7, AP 59,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) DILIGENS INTELLECTUAL
PROPERTY S.R.L, BD. LIBERTATII
NR. 22, BL.102, SC. 3, ET. 6, AP. 55,
SECTOR 5, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

EPICWEAR
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
24. Materiale pentru realizarea accesoriilor
textile pentru mobilier, lenjerie de pat lenjerie
de pat și pături, așternuturi de pat (lenjerie),
lenjerie de pat de frotir, articole textile utilizate ca
lenjerie de pat, lenjerie de pat de unică folosință
din material textile, materiale textile, cearșafuri,
cuverturi, cuverturi matlasate, cuverturi pentru
pat, cuverturi pentru canapea, cuverturi din
materiale textile, cuverturi de pat căptușite,
pleduri și cuverturi de pat, cuverturi pentru
paturi pentru copii, perdele dantelate, mochetă
(perdele), perdele plisate, perdele pentru duș,
perdele pentru ușă, țesături pentru perdele,
draperii (perdele groase), perdele și draperii
confecționate, perdele din materiale plastic,
perdele din materiale textile, perdele scurte din
material textile, perdele și draperii de interior și
exterior, fețe de pernă, fețe de masa, produse
textile de uz casnic, produse din materiale
textile de uz casnic, prosoape, huse pentru
saltele, huse pentru perne, huse pentru cuverturi
matlasate, huse pentru pilote și plăpumi, huse
de saltea ajustabile, huse de masă din materiale
textile nețesute, huse de protecție pentru saltele
și piese de mobilier, pături tip pled, pături de lână,
pături pentru pătuțuri, pături pentru bebeluși,
pături din mătase, pături matlasate (așternuturi
de pat), huse (lenjerii) și pături pentru pat.
25. lenjerie intima, lenjerie intimă
antiperspirantă, lenjerie intimă sudorifugă,
lenjerie intimă tricotată, combinezoane (lenjerie
intimă), corsete (lenjerie intimă), lenjerie intimă
tip boxer, lenjerie intimă de damă, lenjerie
intimă pentru bărbați, lenjerie intimă pentru
modelarea corpului, boxeri pentru băieți (lenjerie
intimă), lenjerie intimă de unică folosință, șorturi
femeiești sub formă de lenjerie intima, șosete,
șosete antiperspirante, șosete antiderapante,
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șosete impermeabile, șosete termice, șosete și
ciorapi, șosete pentru tenis, șosete pentru sport,
șosete cu talpă, șosete de lână, șosete cu deget,
șosete pentru yoga, șosete fără talpă, șosete
peste genunchi, șosete pentru bărbați, jartiere
pentru șosete bărbătești, șosete până la glezne,
șosete cu călcâi întărit, șosete joase pentru
încălțăminte, șosete care absorb transpirația,
șosete pentru purtat în pat, șosete pentru sugari
și copii mici, ciorapi, ciorapi antiperspiranți,
talonete pentru ciorapi, bretele de susținere
pentru ciorapi, ciorapi până la genunchi cu
bandă elastica, clini pentru ciorapi (părți de
articole de îmbrăcăminte), clini pentru ciorapi
de pantofi (părți de articole de îmbrăcăminte),
jartiere de mireasă, jartiere de gleznă, jartiere
pentru șosete bărbătești, sutiene aderente,
sutiene și brassiere, sutiene fără bretele, sutiene,
colanți, pantaloni colanți, colanți cu bretele,
colanți de lână, colanți pentru atletism, pantaloni
colanți pentru gravide, clini pentru colanți (părți
de articole de îmbrăcăminte), pijamale, chiloți,
chiloți tanga, chiloți de damă, chiloți pentru
femei, slipuri (chiloți de baie), topuri croșetate,
topuri (articole vestimentare), topuri (cămăși
fără mâneci), topuri cu spatele gol, bustiere
sport, body-uri (articole de îmbrăcăminte), body-
uri (lenjerie de corp), îmbrăcăminte tip body
pentru sugari și copii mici, pijamale, pijamale
pentru fetițe, pijamale pentru gravide, tricouri,
maiouri, maiouri de corp, maiouri interioare sau
de noapte pentru femei, seturi de maiouri și
șorturi (articole vestimentare), curele (accesorii
vestimentare), accesorii pentru păr (voaluri),
articole de îmbrăcăminte modelatoare, eșarfe,
șaluri și eșarfe, eșarfe pentru cap, eșarfe pentru
gât, costume de baie, costume de baie pentru
bărbați și femei, costume de baie pentru copii,
halate, halate de baie, halate de casă, halate de
plajă, halate pentru gravide, portjartiere.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu accesorii pentru haine, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu accesorii de modă,
servicii de comerT cu amănuntul de articole de
îmbrăcăminte și accesorii pentru îmbrăcăminte,
servicii de comerț cu amănuntul prin comenzi
poștale de accesorii pentru îmbrăcăminte,
servicii de comenzi online, servicii de comenzi
online computerizate, servicii de publicitate
și marketing online, servicii de vânzare cu
amănuntul online referitoare la articole de
îmbrăcăminte, servicii prestate online de un
magazin de vânzare cu amănuntul pentru
articole de îmbrăcăminte, servicii de vânzare
cu amănuntul referitoare la materiale textile
pentru casă, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu accesorii de modă, servicii de

───────

(210) M 2022 01330
(151) 21/02/2022
(732) CHINA TOBACCO GUANGDONG

INDUSTRIAL CO., LTD.,
LINHEXIHENG ROAD, TIANHE,
8TH-16TH FLOOR, NO. 186,
GUANGZHOU, CHINA

(740) DENNEMEYER & ASSOCIATES
S.R.L., STR.AUREL VLAICU, NR. 94,
JUDEȚ BRAȘOV, BRASOV, 500178,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

IN G

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

34. Tutun, țigări care conțin înlocuitori de tutun,
nu de uz medical, țigări, suporturi de tigari,
vaporizatoare orale pentru fumători, chibrituri,
brichete pentru fumători, hârtie pentru țigară,
arome, altele decât uleiurile esențiale, pentru
tutun, țigări electronice, dispozitive electronice
pentru încălzirea țigărilor.

───────

comerț cu amănuntul și cu ridicata, servicii
de vânzare cu amănuntul online referitoare la
articole de îmbrăcăminte, 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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(210) M 2022 01331
(151) 21/02/2022
(732) LABORATOIRES ARKOPHARMA,

1ÈRE AVENUE 2709 M, LID DE
CARROS LE BROC, CARROS,
06510, FRANȚA

(740) ROMINVENT S.A., STR. ERMIL
PANGRATTI, NR. 35, ET.1, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, 011882, ROMANIA

(540)

FORDERM by Forcapil

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 27.05.19; 29.01.01; 29.01.04

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

3. Produse cosmetice, uleiuri esentiale.
5. Preparate farmaceutice, alimente si substante
dietetice adaptate pentru uz medical, suplimente
alimentare pentru oameni.

───────

(210) M 2022 01332
(151) 21/02/2022
(732) CIPRIAN BOBEICA, B-DUL 1

DECEMBRIE 1918, NR. 2, BL. L69,
ET. 4, AP. 98, JUD. CONSTANȚA,
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(540)

JAMBALAYA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

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

───────

(210) M 2022 01333
(151) 21/02/2022
(732) ECOTRON SA, STR. CĂPITAN

ALEXANDRU ȘERBĂNESCU
NR. 41-43, CAM. 5, BL. 20J, SC.
2, ET.4, AP. 37, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

ECOTRON

(531) Clasificare Viena:
01.05.01; 01.05.02; 26.01.01; 26.01.04;
29.01.04; 29.01.06

clase:
35. Servicii publicitare pentru sensibilizarea
publicului la probleme de mediu, servicii
de publicitate pentru promovarea sensibilizării
publicului cu privire la problemele și inițiativele
de mediu, asistenţă în managementul afacerilor,
consultanţă în organizarea şi managementul
afacerilor cu privire la deseuri, deseuri electrice,
servicii de consiliere privind managementul
afacerilor, consultanţă profesională în afaceri,
furnizarea de informaţii de afaceri prin
intermediul unui site web, asistenţă privind
managementul comercial sau industrial,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, publicitate, marketing.
39. Servicii de transport, ambalare şi depozitare
deşeuri, colectarea de bunuri reciclabile
(transport), transportul şi depozitarea deşeurilor,
transportul şi depozitarea gunoaielor, ambalarea
bunurilor, depozitarea de bunuri, depozitare/

(591) Culori revendicate: albastru (Pantone
             2133C), roz (Pantone 212C)

(591) Culori revendicate: Turcoaz, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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înmagazinare, furnizarea de informatii cu
privire la serviciile de depozitare, transport,
închirierea de vehicule, închirierea de depozite,
împachetarea bunurilor, transportul de mărfuri,
închirierea de maşini, transportul cu maşina,
parcarea de maşini, servicii de transportator
(expeditor) de mărfuri, servicii de agenţie de
transport (expediere (Am.))/servicii de agenţie
de transport, închirierea de garaje, transportul
de pasageri, depozitarea fizică a datelor sau
documentelor stocate electronic, operaţiuni de
încărcare-descărcare, remorcare, servicii de
broker de transport, furnizarea de informaţii
despre transport, logistica transporturilor,
descărcarea încărcăturilor, informaţii despre
depozitare, închirierea containerelor de
depozitare, transportarea deșeurilor către
groapa de deșeuri.
40. Tratament de materiale, cu exceptia
serviciilor din domeniul tratarii si purificarii apei,
servicii de gestionare a deşeurilor (reciclare),
reciclare de deşeuri, incinerarea deşeurilor şi a
gunoiului, sortarea deşeurilor şi a materialelor
reciclabile (transformare), decontaminarea
materialelor periculoase, distrugerea deşeurilor
şi gunoaielor, reciclarea deşeurilor şi a gunoiului,
furnizarea de informaţii cu privire la tratarea
materialelor, refolosirea creativă (reciclarea
deşeurilor), tratarea deşeurilor (transformare).
41. Servicii educative referitoare la probleme
de mediu, servicii educaționale legate de
conservarea mediului, educație și instruire
privind conservarea naturii și mediului, educatie,
furnizarea de instruire, transfer de know-how
(instruire), predare/servicii educaţionale/servicii
de instruire, organizarea şi susţinerea de ateliere
(instruire)
42. Servicii de consultanta privind mediul, studii
de mediu, consultanţă în domeniul economisirii
energiei, consultanţă tehnologică evaluarea
riscurilor de mediu, monitorizare de mediu a
zonelor de tratare a deșeurilor, monitorizare de
mediu a zonelor de depozitare a deșeurilor,
servicii de monitorizare a mediului, studii în
domeniul protecției mediului, consultanță tehnică
în domeniul ingineriei mediului, consultanță
tehnică în domeniul științei mediului, consultanță
în materie de protecție a mediului, compilare de
informații privind condițiile de mediu, compilare
de informații despre mediu, colectare de
informații privind mediul, cercetarea în domeniul
protecției mediului, cercetare în domeniul
conservării mediului, servicii de evaluare a
stării mediului, servicii de consultanță privind
planificarea de mediu, servicii de consultanță
privind cercetarea în domeniul protecției
mediului, servicii de consultanță în materie de

protecție a mediului, servicii de consultanță
în materie de poluare a mediului, servicii de
consultanță în materie de siguranță a mediului,
toate acestea cu exceptia serviciilor din domeniul
tratarii si purificarii apei.

───────

(210) M 2022 01334
(151) 21/02/2022
(732) RUS MARILENA PFA, STR.

CETĂȚII NR. 40, JUD. BRAȘOV,
RUPEA, BRAȘOV, ROMANIA

(540)

DIN INIMA ȚĂRII
(531) Clasificare Viena:

27.05.01; 02.09.01; 26.11.03; 26.01.05
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Alimente dietetice, adaptate pentru scopuri
medicale sau veterinare, preparate dietetice și
alimentare.
29. Gemuri, fructe și legume conservate,
legume la conservă, legume gătite, legume
uscate, semințe preparate, mazăre conservă,
ciuperci, conservate, marmeladă, alune
preparate, gem de ghimbir, fructe la conservă,
gustări pe bază de fructe, fructe congelate, fructe
de pădure, conservate, pasta de vinete.
30. Ceai, băuturi pe bază de ceai, băuturi
nealcoolice aromatizate cu ceai.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────
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(210) M 2022 01335
(151) 21/02/2022
(732) SC ROYAL ESTATES &

BUILDINGS SRL, STR. IOSIF
VULCAN NR. 17, JUD. BIHOR,
ORADEA, 410042, BIHOR,
ROMANIA

(540)

PROMENADA by PRIMAVERA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.03; 29.01.06

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

35. Publicitate.
36. Afaceri imobiliare.
37. Servicii de construcții.

───────

(210) M 2022 01336
(151) 21/02/2022
(732) SC ROYAL ESTATES &

BUILDINGS SRL, STR. IOSIF
VULCAN NR. 17, JUD. BIHOR,
ORADEA, 410042, BIHOR,
ROMANIA

(540)

ORIGINALLY FRUTTIA Delicio

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.24; 05.03.11;
29.01.01; 29.01.03; 29.01.06

clase:
32. Băuturi nealcoolice, băuturi nealcoolice din
fructe și sucuri de fructe.
35. Publicitate.

───────

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

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2022 01337
(151) 21/02/2022
(732) AL-RAWE TAHER, STR.

GAROAFELOR NR. 62, JUD.
ILFOV, VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

(740) Cabinet de Proprietate Industrială
Claudia Monica Frisch, ȘOS.
PANTELIMON NR. 243, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Sakura

(531) Clasificare Viena:
05.05.22; 27.05.01; 26.01.02; 26.01.03;
29.01.01; 29.01.06; 29.01.07

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

21. Articole de porțelan pentru uz decorativ,
articole de sticlărie, obiecte de artă din porțelan,
pământ ars sau sticlă, artă murală din ceramică
în 3D, artă murală din lut ars în 3D, artă murală
din porțelan în 3D, artă murală din sticlă în
3D, artă murală din teracotă în 3D, bibelouri
de porțelan, busturi din porțelan, busturi din
porțelan, ceramică, faianță, teracotă sau sticlă,
busturi din porțelan, pământ ars sau sticlă,
busturi din porțelan, teracotă sau sticlă, busturi
din teracotă, busturi realizate din ceramică,
busturi realizate din porțelan, busturi realizate
din sticlă, busturi realizate din teracotă, cristaluri
(sticlărie), cutii de ceramică, cutii de porțelan,
cutii de sticlă, cutii decorative din sticlă, cutii
din ceramică, cutii din porțelan, cutii emailate,
decorațiuni de perete din porțelan, decorațiuni de
perete din teracotă, farfurii comemorative, farfurii
de colecție, farfurii suvenir, figurine confecționate
din cristal cu plumb, figurine confecționate

(591) Culori revendicate: roșu închis, crem,
alb

din porțelan fosfatic, figurine confecționate din
sticlă decorativă, figurine de porțelan, ceramică,
lut, teracotă sau sticlă pentru torturi, figurine
de teracotă, figurine decorative (machete)
confecționate din sticlă, figurine din fibră de
sticlă, figurine din porțelan, figurine din sticlă,
figurine din sticlă colorată, figurine din teracotă,
figurine ornamentale confecționate din porțelan,
figurine ornamentale confecționate din sticlă,
figurine ornamentale realizate din porțelan,
figurine realizate din ceramică, figurine realizate
din porțelan, firme din porțelan sau sticlă, lucrări
de artă confecționate din ceramică, lucrări de
artă confecționate din cristal, lucrări de artă din
porțelan, ceramică, faianță, teracotă sau sticlă,
lucrări de artă din porțelan, teracotă sau sticlă,
machete de vehicule (ornamente) confecționate
din ceramică, machete de vehicule (ornamente)
confecționate din porțelan, machete de vehicule
(ornamente) confecționate din sticlă, machete de
vehicule (ornamente) confecționate din teracotă,
majolică, modele ornamentale confecționate din
porțelan, mărgele din sticlă semiprelucrată,
obiecte de artă din porțelan, obiecte de artă
din sticlă, obiede decorative (artistice) din
sticlă, opere de artă din sticlă, ornamente
(statui) confecționate din porțelan, ornamente
confecționate din ceramică, ornamente de
ceramică, ornamente din ceramică, ornamente
din cristal, ornamente din sticlă, ouă de
porțelan, pitici de grădină de sticlă, pitici de
grădină din ceramică, pitici de grădină din
porțelan, plăci de ceramică, plăci din ceramică,
plăd din porțelan, plăci din sticlă, porțelanuri,
sculpturi confecționate din porțelan, sculpturi
confecționate din teracotă, sculpturi de cristal,
sculpturi din ceramică, sculpturi din porțelan,
sculpturi din sticlă, sculpturi din teracotă,
sculpturi ornamentale din porțelan, sculpturi
ornamentale realizate din porțelan, sculpturi
ornamentale realizate din sticlă, sculpturi în
gheață pentru scopuri decorative, sculpturi
realizate din sticlă, sfere ornamentale din sticlă,
sigle de firme din porțelan, sigle de firmă
din sticlă, statuete confecționate din ceramică,
statuete de ceramică, statuete din ceramică,
statuete din cristal, statuete din porțelan, statuete
din sticlă, statuete din teracotă, statui din
cristal, statui din porțelan, statui din porțelan,
ceramică, faianță, teracotă sau sticlă, statui din
porțelan, ceramică, lut sau sticlă, sticle cu nisip
decorative, sticlă ornamentală, sticlă pictată,
sticlă neprelucrată sau semiprelucrată, cu
utilizare nespecificată, articole din cristeii lucrate
manual, baloane de sticlă (recipiente), boluri de
sticlă, bomboniere, borcane, boluri pentru servit,
borcane din sticlă, borcane de bucătărie (nu



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 06/2022

700

din metale prețioase), borcane din sticlă pentru
depozitare, borcane din sticlă pentru păstrarea
alimentelor, borcane etanșe, borcane pentru
conserve, borcane pentru depozitare, borcane
de dulceață, borcane (suporturi) pentru lumânări,
borcane pentru prăjiturele, borcane pentru uz
casnic, căni, candelabre non-electrice, căni
confecționate din ceramică, căni confecționate
din porțelan, căni confecționate din porțelan fin,
căni de băut, căni de băut confecționate din
porțelan, căni de cafea, căni de ceai (yunomi),
căni de dimensiuni mici, căni de porțelan, căni
din ceramică, căni din sticlă, căni fabricate din
porțelan, căni fabricate din sticlă, căni speciale
cu muștiuc pentru hrănire, căni spedale cu
muștiuc pentru hrănirea copiilor, capace pentru
platouri de brânză, capace pentru farfurii, capace
pentru vase, capace pentru untiere, capace
pentru tigăi de prăjit, caserole (veselă), ceainice,
cutii pentru ceai, produse ceramice pentru
menaj ceainice cu fluier, ceainice din metale
prețioase, cești, cești de cafea, cești de ceai,
cești și căni, servicii de condimente, crăticioare
din ceramică, cupe, cupe confecționate din
ceramică, cupe confecționate din lut, cutii de
ceai, nu din metale prețioase, cutii pentru monezi
(pușculițe), cutii din metale prețioase pentru
dulciuri, cutii frigorifice portabile, neelectrice,
decorațiuni din porțelan pentru torturi, damigene,
dopuri de sticlă, dopuri de sticlă pentru
sticle, dozatoare portabile pentru băuturi,
obiecte din faianță, farfurii, farfurii decorative,
farfurii din sticlă, farfurioare, flacoane de
sticlă (recipiente), flacoane inteligente pentru
medicamente,vândute fără conținut, fructiere,
oliviere, ornamente speciale de masă sub
formă de sfeșnic cu mai multe brațe, nu
din metale prețioase, pahare, vase de băut
și articole pentru baruri, platouri (veselă),
platouri cu capac pentru brânzeturi, platouri
cu capac pentru prăjituri sau torturi, platouri
cu capac pentru servirea legumelor, platouri
pentru aperitive, porțelan decorativ, produse
din ceramică pentru bucătărie, produse din
sticlă de uz casnic, răcitoare pentru băuturi
(recipiente), răcitoare pentru sticle(recipiente),
recipiente (baloane de sticlă), recipiente
ceramică, recipiente cu termoizolație dublă
pentru alimente, recipiente de sticlă pentru
farmadi, recipiente de uz casnic, recipiente
pentru băuturi, recipiente pentru condimente,
recipiente pentru copt din sticlă, recipiente
pentru oțet, recipiente portabile multifuncționale
de uz casnic, recipiente termoizolante pentru
alimente, recipiente termoizolante pentru uz
casnic, recipients pentru gheață, de uz casnic,
salatiere, samovare neelectrice, servicii de cafea

(veselă), servicii de cafea de ceramică, servicii
de cafea din metale prețioase, servicii de cafea
din porțelan, servicii de cafea, nu din metale
prețioase, servicii de ceai din metale prețioase,
servicii de ceai, nu din metale prețioase,
servicii (veselă), servicii de ceai (veselă), servicii
de masă din porțelan chinezesc (exduzând
tacâmurile), set recipiente de bucătărie, seturi
de cafea formate din cești și farfurii, seturi de
condimente, seturi de masă pentru condimente,
seturi pentru zahăr și lapte, sfeșnice, sosiere,
sticle, sticle biodegradabile, sticle de apă din
oțel inoxidabil reutilizabile, vândute fără conținut,
sticle de apă din plastic reutilizabile, vândute
fără conținut, sticlă atomizatoare (goală), sticle
(recipiente), sticle de apă din plastic (goale),
sticle din biomateriale, sticle din plastic, sticle
din sticlă (recipiente), sticle frigorifice, sticle
goale pentru pulverizare, sticle pentru apă, sticle
pentru produse farmaceutice vândute goale,
sticle pentru sportivi (goale), sticle reutilizabile,
sticle, vândute goale, supiere, suporturi de
lumânări din sticlă, suporturi din porțelan pentru
pahare, suporturi din sticlă pentru lumânări,
termosuri, tigăi din sticlă, ustensile casnice și de
bucătărie, vase, vase adânci, vase de ceramică,
vase de copt din porțelan, vase din ceramică,
vase din sticlă, vase din sticlă pentru fructe,
vase domestice termoizolate din porțelan, vase
domestice termoizolante de sticlă, vase pentru
copt din ceramică, vase pentru copt din sticlă,
vase întinse, vase pentru servit, vaze, vaze din
sticlă, vaze din sticlă pentru podea, vaze pentru
flori, vaze pentru podea, veselă din ceramică,
veselă, veselă din sticlă, zaharnițe.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, achiziționare de produse și servicii
pentru alte firme, administrarea vânzărilor,
servicii de comerț cu amănuntul în legătură cu
căni și pahare din sticlă și porțelan, servicii
de comerț cu ridicata în legătură cu căni
și pahare din sticlă și porțelan, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu ustensile
pentru gătit, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu veselă, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu veselă, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu ustensile de gătit,
comandă computerizată de stoc, consiliere cu
privire la produse de consum, furnizare de
informații comerciale consumatorilor, furnizare
de informații și consiliere pentru clienți cu
privire la selecția produselor și articolelor de
achiziționat, informare și consiliere comercială
pentru consumatori în alegerea produselor și
serviciilor, informații și asistență comerciale
pentru consumatori, intermediere de cumpărare
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de produse pentru terți, servicii de comandă
cu ridicata, servicii de comenzi online
computerizate, servicii de consultanță referitoare
la achiziții de bunuri și servicii, servicii de
gestionare a vânzărilor, servicii de agenții de
import și export, regruparea în beneficiul terților,
a unei game diverse de produse, in special
a celor solicitate în clasa 21 (cu excepția
transportului acestora), permițând dienților să
vizualizeze și să cumpere în mod convenabil
aceste produse, astfel de servicii pot fi
furnizate de magazine de vanzare cu amănuntul,
puncte de vânzare cu ridicata, prin intermediul
cataloagelor cu comandă prin poștă sau prin
mijloace electronice, prin intermediul siteurilor
web, al emisiunilor de tip teleshopping, comerț
în spațiu fizic sau online, cu amănuntul sau cu
ridicata a produselor proprii.

───────

(210) M 2022 01338
(151) 21/02/2022
(732) OPTICALMED REIN SRL, STR.

REGIMENTUL 11 SIRET NR. 38,
BL. C29, SC. 3, AP. 60, CAM. 1,
JUD. GALAȚI, GALAȚI, GALAȚI,
ROMANIA

(740) DRAGOMIR INDUSTRIAL PROPERTY
SRL, STR. NICULAIE SEBE NR.
5, BL. S24, ET. 5, AP. 21, CAM. 1,
BUCUREȘTI, 030405, ROMANIA

(540)

OCULARIO
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Ochelari, ochelari (optică), ochelari antiorbire,
ochelari inteligenți, ochelari antireflex, ochelari
3D, ochelari antipraf, ochelari corectori, ochelari
fantezie, ochelari pentru cicliști, ochelari de
schi, suporturi pentru ochelari, apărători pentru
ochelari, ochelari fără brațe, ochelari de ghețari,
ochelari de sport, ochelari pentru scafandri,
brațe de ochelari, ochelari pince-nez, rame
de ochelari, ochelari pentru mărit, ochelari
pentru motocicliști, ochelari pentru machiaj,
ochelari de protecție, ochelari tip mască, ochelari
de soare, cordoane pentru ochelari, săculeți
pentru ochelari, brațe pentru ochelari, piese
pentru ochelari, tocuri de ochelari, etuiuri de
ochelari, lentile pentru ochelarii, ochelari cu

lentile polarizate, ochelari, ochelari de soare
și lentile de contact, lanțuri pentru ochelari
și pentru ochelari de soare, protecții laterale
pentru ochelari, ochelari cu vedere nocturnă,
rame pentru ochelari de vedere și ochelari
de soare, ochelari de vedere (articole optice),
șnururi pentru ochelari de soare, ochelari de
vedere pentru copii, ochelari de protecție anti-
aburire., ochelari de protecție pentru protejarea
ochilor, lentile optice pentru ochelarii de soare,
ochelari de soare pe bază de prescripție, ochelari
de soare pentru animale de companie, ochelari
cu lentile de soare atașabile (clip-on), ochelari de
vedere eliberați pe bază de rețetă
37. Reparații de ochelari, reparații de ochelari
de soare, reparare de ochelari de protecție,
reparare și de întreținere de ochelari, reparații
sau întreținere de aparate și instrumente optice,
furnizare de informații privind repararea și
întreținerea ochelarilor.

───────

(210) M 2022 01339
(151) 21/02/2022
(732) FUNDACIÓN CAMPANA, PASAJE

CARLOS M DELLA PAOLERA
297/99, PISO 16, CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES,
C1001ADA, ARGENTINA

(740) FRISCH & PARTNERS SRL, BD.
CAROL I NR. 54B, ET.3, AP. 5,
SECTOR 2, BUCURESTI, 020915,
ROMANIA

(540)

Roberto Rocca

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.01; 26.11.02

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

9. Software educațional, aplicații pentru mobil,
descărcabile, materiale descărcabile pentru
cursuri educaționale, software de aplicaţie de
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calculator pentru transmisia continuă de conţinut
media audio-vizual pe internet, software pentru
plăți, software pentru cursuri virtuale, software de
realitate virtuală pentru educație.
16. Publicaţii educaţionale, materiale
educaționale și instructive, produse de
imprimerie, echipament pentru educație/
învățământ, materiale de instruire tipărite,
materiale didactice (cu excepția aparatelor),
articole de papetărie și accesorii educaționale,
produse de imprimerie, papetărie și rechizite
școlare
36. Acordări de burse de studii, consultanță
privind asistența financiară pentru educație,
servicii de consultanță privind finanțarea de
lucrări civile și proiecte de infrastructură,
acordarea de finanțare pentru construcții de
inginerie civilă
41. Servicii de examinare academică, servicii
de consultanță privind subiecte academice,
predare, servicii de educație și pregătire
profesională, servicii de educație tehnologică,
organizare de congrese pe teme educaționale,
educație și instruire, servicii educative și
de instruire, servicii educative în sectorul
industrial, coordonare de cursuri educaționale
în domeniul ingineriei, servicii de consultanță
referitoare la educația în domeniul ingineriei,
elaborare de materiale educaționale, publicare
de literatură didactică, închiriere de materiale
educative, publicare de materiale tipărite în
format electronic, elaborarea de materiale
didactice distribuite la seminare profesionale,
elaborarea de materiale didactice distribuite la
cursurile profesionale, organizarea de cursuri de
pregătire în domeniul ingineriei, organizarea de
cursuri postuniversitare în materie de tehnologie
inginerească.

───────

(210) M 2022 01340
(151) 21/02/2022
(732) SC TEXTIM PROD SRL, STR.

HOTAR 10, JUD. NEAMȚ,
RAUCESTI, 617370, NEAMȚ,
ROMANIA

(540)

Miss Collection your
passion for fashion

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24; 25.01.19; 02.09.19

clase:
25. Ciorapi, șosete și ciorapi, ciorapi trei-sferturi.

───────

(591) Culori revendicate: alb, rosu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2022 01342
(151) 21/02/2022
(732) GEMENY STUDIO PRODUCTION

SRL, ALEEA NALBEI, NR.8, BLOC
L104, SCARA B, ETAJ 2, AP. 31,
JUD. CONSTANTA, MUNICIPIUL
CONSTANTA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(740) LUPSA SI ASOCIATII SRL, CALEA
13 SEPTEMBRIE, NR. 90, ET. 1,
BIROU 1.02, CAM. 2, SECTOR 5,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

Gemeny Studio Production
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Educație, divertisment și sport, editare de
fotografii, fotografii de tip portret, editare video,
producție de casete video și videodiscuri,
proiecție de filme video, producție de casete
video, producție de benzi video, producție de
înregistrări video, producție de filme video,
producție de materiale video, înregistrări pe
bandă video, servicii de înregistrare video,
editare de înregistrări video, servicii de producție
video, producție de înregistrări audio și video pe
suporturi audio și video, furnizare de studiouri
audio sau video, servicii ale studiourilor pentru
înregistrări video, producție audio și video și
fotografie, producție audio, video și multimedia
și fotografie, servicii educative, de divertisment
și sportive, productie de podcasturi, producție de
înregistrări audiovizuale

───────

(210) M 2022 01346
(151) 21/02/2022
(732) NICOLAE MIHAI HORDOVAN,

STR. ECOULUI NR. 16, SAT
GIROC, JUDEŢ TIMIŞ, GIROC,
307220, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

CHRISTINESTHETICS

(531) Clasificare Viena:
05.03.11; 02.03.05; 27.05.01; 27.05.17

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

44. Servicii de asistență medicală pentru
oameni, servicii de igienă și frumusețe pentru
oameni, consiliere cu privire la diete și nutriție,
consiliere legată de nutriție, evaluarea controlului
greutății, controale medicale, servicii medicale și
de sănătate, servicii oferite de clinici medicale,
tratamente terapeutice pentru corp, tratamente
pentru controlul greutății, tratamente terapeutice
pentru față.

───────
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(210) M 2022 01350
(151) 21/02/2022
(732) ADRIAN IONUT POPA, STR. LT.

VICTOR MANU, NR. 30A, SECTOR
2, BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) NOMENIUS SRL, STR. ALEKSANDR
SERGHEEVICI PUSKIN, NR. 8,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

R

(531) Clasificare Viena:
27.05.21

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

41. Servicii de rezervare de bilete în
domeniul educației, divertismentului și sportului,
servicii educative, de divertisment și sportive,
educație, divertisment și sport, furnizare de
spații pentru divertisment, furnizare de spații
pentru recreere, organizare de evenimente de
divertisment și evenimente culturale, organizare
de evenimente de recreere, organizare de
evenimente muzicale, organizare de evenimente
sportive și culturale comunitare, organizare de
evenimente în scop cultural, de divertisment
și sportiv, organizare de festivaluri, organizare
de gale, organizare de petreceri, organizare
de spectacole vizuale și muzicale, organizare
și prezentare de spectacole, planificare și
coordonare de petreceri (divertisment), servicii
de cluburi (discoteci), spectacole de focuri de
artificii, consultanță în materie de planificare de
evenimente speciale, consultanță referitoare la
planificare de petreceri, divertisment de tipul
seriilor de concursuri, divertisment de tipul
degustărilor de vinuri, divertisment muzical,
furnizare de atracții pentru vizitatori în scopuri
culturale, furnizare de atracții pentru vizitatori

în scopuri de divertisment, furnizare de
centre de recreere, furnizare de instalații de
karaoke, furnizare de instalații de recreere,
furnizare de servicii recreative acvatice, servicii
sportive și de fitness, servicii recreative pentru
persoanele în vârstă, servicii recreative legate
de drumeții și camping, servicii de spectacole
în direct, servicii de recepții pentru companii
(divertisment), servicii de recepție (divertisment),
servicii de planificare de petreceri, servicii
de închiriere de echipamente și instalații
pentru educație, divertisment, sport și cultură,
servicii de educație, instruire și divertisment,
servicii de divertisment în centre de vacanță,
servicii de divertisment furnizate la cluburi
sportive private (country club), servicii de centre
de amuzament pentru taberele de vacanță,
producție audio, video și multimedia și fotografie,
planificarea de recepții (divertisment), planificare
și coordonare de petreceri (divertisment),
organizare și coordonare de evenimente de
degustare de vinuri, în scopuri recreative,
organizare și coordonare de activități de
divertisment, organizare de spectacole pe
scenă, organizare de spectacole vizuale,
organizare de evenimente de divertisment și
evenimente culturale, organizare de evenimente
de recreere, organizare de evenimente
pentru divertisment, organizare de evenimente
recreative, organizare de excursii pentru
divertisment, organizare de activități recreative,
organizare de activități de recreere în grup,
organizarea de evenimente culturale și artistice,
servicii de divertisment de tipul organizare de
evenimente sociale de divertisment, organizare
de divertisment pentru nunți, organizare de
petreceri, planificarea de petreceri, servicii de
divertisment pentru petreceri de zile de naștere,
servicii oferite de tabere de recreere, servicii
de divertisment furnizate de hoteluri, organizare
de conferințe, expoziții și concursuri cu scop
cultural, educaţional şi divertisment.
43. Asigurarea de hrană și băuturi, cazare
temporară, servicii de informare, de consiliere și
de rezervare în legătură cu cazarea temporară,
servicii de informare, de consiliere și de
rezervare în legătură cu furnizarea de alimente
și băuturi, închiriere de mobilier, lenjerie de
masă, servicii de masă, și echipamente pentru
servirea de mâncare și băutură, furnizare
de cazare temporară, servicii de cazare
temporară, asigurarea de hrană și băuturi,
cazare temporară, servicii oferite de pensiuni
pentru animale, servicii de informare, de
consiliere și de rezervare în legătură cu cazarea
temporară, servicii de informare, de consiliere
și de rezervare în legătură cu furnizarea de
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alimente și băuturi, închiriere de mobilier, lenjerie
de masă, servicii de masă, și echipamente
pentru servirea de mâncare și băutură, furnizare
de cazare temporară, servicii de baruri, servicii
oferite de fast-fooduri, furnizare de alimente
și băuturi în restaurante și baruri, prepararea
mâncării, prepararea alimentelor, servicii de
restaurante cu autoservire, servicii oferite de
pizzerii, pregătirea mâncărurilor și a băuturilor,
furnizare de alimente și băuturi în gogoșării,
furnizare de alimente și băuturi în bistrouri,
furnizare de locuri de cazare pentru recepții,
servicii contractuale de alimentație, servicii ale
barurilor, servicii oferite de restaurante (servirea
mesei), servicii de preparare a alimentelor,
servicii pentru furnizarea de alimente, servicii
pentru furnizarea de băuturi, servicii pentru
prepararea mâncărurilor și a băuturilor, servicii
de restaurant și bar, servicii oferite de snack-
baruri, servire de alimente și băuturi, furnizarea
de spații pentru evenimente și de spații pentru
birouri provizorii și pentru reuniuni, servicii de
agenții de hoteluri, hosteluri, pensiuni, cazare
turistică și de vacanță, furnizare de găzduire
temporară în locuințe, închiriere de camere
(cazare temporară), organizare și furnizare de
cazare temporară, furnizare de spații pentru
festivități și furnizare de spații temporare de
birouri și reuniuni, catering, servicii de catering
mobil, servicii de catering hotelier, închiriere
de echipament de catering, servicii hoteliere,
rezervări de hoteluri, servicii de cazare hotelieră,
agenții de cazare (hoteluri, pensiuni), servicii
hoteliere în stațiuni turistice., servicii de fast-
fooduri, servicii de snack-baruri, servicii de
catering, servicii de agenții de turism privind
spațiile de cazare, servicii de agenții de turism
privind rezervări de cazare, servicii de agenții
de turism pentru efectuarea de rezervări la
hotel, servicii ale agențiilor de turism pentru
rezervarea locurilor de cazare pentru vacanță,
servicii de rezervare a meselor, rezervare
de cazare la hotel, servicii de rezervare la
hoteluri, furnizare de servicii de rezervare de
camere și rezervare la hoteluri, furnizarea
de recenzii despre restaurante, furnizare de
recenzii de restaurante și baruri, servicii de
hoteluri, hosteluri, pensiuni, cazare turistică și
de vacanță, servicii de cazare pentru vacanțe,
rezervare de locuri de cazare pentru vacanțe,
închiriere de locuri de cazare pentru petrecerea
vacanțelor, servicii de restaurant prestate de
hoteluri, pensiuni, servicii de cazare cu mic dejun
inclus, furnizare de spații special amenajate
pentru banchete și evenimente sociale pentru
ocazii speciale.

───────

(210) M 2022 01354
(151) 21/02/2022
(732) NEK BUSSINES ONLINE SRL,

EUGEN LOVINESCU NR.7, BLOC
82 BIS, SCARA B, AP.11, JUDETUL
ARGES, PITESTI, 110393, ARGEȘ,
ROMANIA

(540)

Ringer

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.04.05; 11.01.03;
02.09.14

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

8. Cuțite, cuțite de vânătoare, suporturi pentru
cuțite.

───────
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(210) M 2022 01356
(151) 21/02/2022
(732) EDU CLASS SRL, BD. UNIRII,

9, BL. 2A, SC. B, SPATIU
COMERCIAL, SECTOR 4,
BUCURESTI, 040102, ROMANIA

(540)

bufnițel

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 29.01.15; 03.07.05

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

───────

(591) Culori revendicate: galben (Hex
#f3be00), (Hex #ffd101), (Hex #ffe572),
(Hex #fec34d), negru (Hex #00091a),
gri (Hex #f9f9f7), rosu (Hex #dc4b12),
alb (Hex #ffffff), mov (Hex #a94fc9),
(Hex #d964e7)

25. Sutiene pentru alăptat.

10. Termometre clinice, termometre auriculare,
termometre de uz medical, termometre pentru
măsurarea temperaturii corporale, pulsoximetre
(aparate medicale), măști medicale, măști
medicale pentru protecție antibacteriană, măști
medicale pentru protecție împotriva substanțelor
toxice.

28. Jucării, jucării muzicale, jucării vorbitoare,
jucării electronice, jucării pentru copii, jucării
pentru bebeluși, jucării electronice didactice,
jucării cu baterii, jucării de baie, jucarii pentru
sugari, jucării de nisip, jucarii de desenat, jucării
mobile de agățat pentru pătuț (jucării), jucării
legate de magie, blocuri de construcție (jucării),
jucării din plastic pentru baie, jucării pentru
cărucioare de copii, jocuri, jocuri electronice,
jocuri muzicale, jocuri de societate, jocuri cu bile,
jocuri de memorie, puzzle-uri, puzzle-uri (jucării),
jucării sub formă de puzzle-uri.
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(210) M 2022 01357
(151) 21/02/2022
(732) DESPINA MARIA BORDEAN,

STR. MURES NR 2, SC. G, AP.
1, JUDETUL TIMIS, TIMIȘOARA,
300422, TIMIȘ, ROMANIA
ADRIAN RIVIȘ, STR. C.
GROȘFORANU, BL. 14, AC. A, AP.
10, JUDETUL TIMIS, TIMIȘOARA,
TIMIȘ, ROMANIA
DUCU SANDU ȘTEF, STR.
AMFOREI NR. 8 E, JUDETUL
TIMIS, TIMIȘOARA, 300291, TIMIȘ,
ROMANIA
CAMELIA MOLDOVAN, STR.
PLOPILOR NR. 33, JUDETULM
TIMIS, RECAȘ, 307340, TIMIȘ,
ROMANIA
DELIA - GABRIELA DUMBRAVĂ,
STR. INTRAREA ROMA NR.1,
SC. B, AP. 5, JUDETUL TIMIS,
TIMIȘOARA, 300560, TIMIȘ,
ROMANIA
CORINA DANA MIȘCĂ, STR.
MUREȘ NR.32, JUDETUL TIMIS,
TIMIȘOARA, TIMIȘ, ROMANIA
LIANA MARIA ALDA, STR.
ETOLIA NR. 6, JUDETUL TIMIS,
DUMBRĂVIȚA, 307160, TIMIȘ,
ROMANIA
DIANA - NICOLETA RABA, STR.
SIMFONIEI NR. 40, JUDETUL
TIMIS, DUMBRĂVIȚA, 307160,
TIMIȘ, ROMANIA
VIORICA - MIRELA POPA, STR.
ATENA NR. 3/1, JUDETUL TIMIS,
DUMBRĂVIȚA, TIMIȘ, ROMANIA
MARIANA - ATENA POIANA,
CALEA ȘAGULUI NR. 85, BL. 11,
SC. G, AP. 28, JUDETUL TIMIS,
TIMIȘOARA, 300516, TIMIȘ,
ROMANIA
AURICA - BREICA BOROZAN,
CALEATORONTALULUI NR. 10,
SC. A, AP. 18, JUDETUL TIMIS,
TIMIȘOARA, TIMIȘ, ROMANIA

LAURA RĂDULESCU, CALEA
TIMIȘOAREI NR. 52, JUDETUL
TIMIS, RECAȘ, 307340, TIMIȘ,
ROMANIA
SIMION ALDA, STR. ETOLIA NR.
6, JUDETUL TIMIS, DUMBRĂVIȚA,
307160, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

GEM JAM

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 19.03.01

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

5. Preparate dietetice și alimentare, pesntru
scopuri medicale sau veterinare.

───────
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(210) M 2022 01359
(151) 22/02/2022
(732) CONFLUENȚE EST SRL, STR.

DR. JOSEPH LISTER, NR.11A,
MANSARDA, SECTOR 5,
BUCURESTI, ROMANIA

(740) SIMION & BACIU - CONSILIERE IN
PROPRIETATE INTELECTUALA SRL,
STR. NATAȚIEI NR. 63,SECTOR 1,
BUCUREȘTI, 013322, ROMANIA

(540)

BUN DE ROMÂNIA

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 05.05.20; 27.05.01; 27.05.17

clase:
35. Publicitate, activități de promovare în mediul
online și offline în legătură cu produse ale terților,
activități de comercializare cu produse ale
terților, inclusiv în mediul online, prin intermediul
unor magazine și portaluri online, inclusiv prin
regruparea acestora în cadrul unor pachete, cutii
și coșuri cadou, într-un mod care să permită
consumatorilor să le vadă și să le achiziționeze
comod.

───────

(210) M 2022 01360
(151) 22/02/2022
(732) MARIUS PĂTROI, STR. RENNES,

NR.16, AP.5, JUDETUL SIBIU,
SIBIU, SIBIU, ROMANIA

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

(540)

Empire VENTURE CAPITAL

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 27.05.17; 26.11.05;
26.11.07; 26.11.12

clase:
9. Software de calculator descărcabil pentru
administrarea tranzacțiilor cu criptomonedă
folosind tehnologia blockchain, chei criptografice
descărcabile pentru primit și cheltuit criptoactive,
chei criptografice descărcabile pentru primit și
cheltuit criptomonede, software pentru utilități,
securitate și criptografie, software pentru
criptografie.
36. Servicii de investiții, schimburi financiare,
servicii financiare, monetare și bancare,
investiții financiare, gestiunea investițiilor,
consiliere în investiții, administrare de
investiții, cercetări de investiții, investiții
de capital, monitorizarea performanței
investițiilor, managementul investițiilor bursiere,
monitorizarea fondurilor de investiții, investiții
prin mijloace electronice, managementul
portofoliului de investiții, servicii fiduciare
pentru investiții, servicii fiduciare de investiții,
administrarea fondurilor de investiții, servicii
de investiții financiare, organizare de investiții
financiare, servicii administrative privind
investițiile, servicii pentru investiții de bani,
servicii de consultanță privind investițiile, servicii
fiduciare și de consultanță în investiții, schimb
valutar virtual, servicii valutare virtuale, servicii

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

(591) Culori revendicate: verde, alb, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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de transfer valutar virtual, schimb financiar de
monede virtuale, transfer electronic de monede
virtuale, servicii de informații financiare cu
privire la valută, servicii financiare în legătură
cu monede digitale, comerț și schimb valutar,
furnizare de servicii financiare prin intermediul
unei rețele globale de computere sau prin
internet, schimburi financiare de criptomonede,
transfer electronic de criptoactive, gestiunea
activelor financiare, gestionare a activelorl,
servicii de gestionare a activelor.
42. Furnizarea accesului temporar la software
cu autentificare unică online, nedescărcabil,
facilitarea accesului temporar la software
nedescărcabil on-line pentru gestionarea
de informații, facilitarea accesului temporar
la software on-line nedescărcabil pentru
transmiterea de informații, facilitarea accesului
temporar la software on-line nedescărcabil
pentru transmiterea de date, servicii de
clasificare a monedelor, blockchain ca
serviciu (baas), stocare de date folosind
tehnologia blockchain, autentificarea datelor prin
tehnologia blockchain, servicii de autentificare
a utilizatorilor prin tehnologie blockchain,
asigurarea posibilității de utilizare temporară
a unui software on-line nedescărcabil pentru
procesarea plăților electronice, furnizare de
uz temporar online de software nedescărcabil,
proiectare și dezvoltare de hardware și software
de calculator, gestionare de active digitale,
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, minare de criptomonede.

───────

(210) M 2022 01361
(151) 22/02/2022
(732) MAR JOBS CONSULTING

SRL, STR COOPERATIEI, NR.
3-5, JUDETUL DAMBOVITA,
TARGOVISTE, 130086,
DAMBOVIȚA, ROMANIA

(540)

iCity

37. Servicii de construcții, demolări de clădiri.
───────

(210) M 2022 01362
(151) 22/02/2022
(732) SANDWICH ALA BUN SRL, SAT

BRADULET, NR.86B, JUDETUL
BRASOV, BRADULET, 500113,
BRAȘOV, ROMANIA

(740) ALECU BOGDAN, STRADA
L.PATRASCANU NR.2, JUDETUL
BACAU, BACAU, 600018, BACĂU,
ROMANIA

(540)

ĂLA BUN

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 11.01.04

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

clase:
43. Servicii de alimentație publică.

───────

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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(210) M 2022 01363
(151) 22/02/2022
(732) METAL TERMO INDUSTRY

SRL, STR. HUMORULUI, NR.85,
JUDETUL SUCEAVA, MOARA
NICA, 500113, SUCEAVA,
ROMANIA

(740) ALECU BOGDAN, STRADA
L.PATRASCANU NR. 2, JUDETUL
BACAU, BACAU, 600018, BACĂU,
ROMANIA

(540)

DURRA-Sisteme
durabile pentru acoperis

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

6. Metale comune și aliajele lor, minereuri,
materiale metalice pentru edificare și construcții,
construcții transportabile metalice, cabluri și fire
neelectrice din metale comune, mici articole de
fierărie, containere metalice pentru depozitare
sau transport, seifuri.

───────

(210) M 2022 01365
(151) 22/02/2022
(732) ADAGIO CLUB OLD S.R.L.,

STR. STIRBEI VODA, NR.50,
ET. PARTER, AP.1, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

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

(540)

ZODIACO
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
39. Transport, livrare de alimente, servicii de
livrare, servicii de livrare a alimentelor, livrare de
alimente și băuturi preparate pentru consum.

43. Servicii de alimentație publică, servicii
de restaurante (servirea mesei), servicii de
rezervări la restaurant, servicii de restaurant
și bar, rezervări pentru restaurante și mese,
servicii de snack-baruri, servicii de localuri
tip snack-bar, furnizare de alimente și băuturi
în bistrouri, furnizare de alimente și băuturi
pentru oaspeți, pregătirea și furnizare de
alimente și băuturi destinate consumului imediat,
servire de alimente și băuturi în restaurante
și baruri, furnizare de alimente și băuturi în
restaurante și baruri, furnizare de alimente și
băuturi pentru oaspeți în restaurante, servire de
mâncare destinată consumului imediat, servicii
de ospitalitate (alimente și băuturi), închiriere
de săli pentru evenimente sociale, furnizare
de spații special amenajate pentru banchete și
evenimente sociale pentru ocazii speciale.

───────

(210) M 2022 01366
(151) 22/02/2022
(732) DEMIDO CONSULTING SRL,

STRADA MARASESTI NR.40,
JUDETUL GIURGIU, BOLENTIN
DEAL, GIURGIU, ROMANIA

(740) ALECU BOGDAN, STRADA
L.PATRASCANU, NR. 2, JUDETUL
BACAU, BACAU, 600018, BACĂU,
ROMANIA

(540)

DIVERONA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.04

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

clase:
3. Lavete pentru ochelari, soluţii pentru şters şi
curăţat lentilele de ochelari.
9. Ochelari şi lentile pentru ochelari, tocuri
pentru ochelari, rame pentru ochelari.

───────
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(210) M 2022 01367
(151) 22/02/2022
(732) DEMIDO CONSULTING S.R.L.,

STRADA MĂRĂȘESTI NR. 40,
JUD. GIURGIU, BOLINTIN DEAL,
GIURGIU, ROMANIA

(740) ALECU BOGDAN, STRADA
L.PATRASCANU NR. 2, JUD. BACĂU,
BACĂU, 600018, BACĂU, ROMANIA

(540)

Vizzini

(531) Clasificare Viena:
29.01.05; 29.01.08; 27.05.01; 27.05.03

clase:
3. Lavete pentru ochelari, soluţii pentru şters şi
curăţat lentilele de ochelari.
9. Ochelari şi lentile pentru ochelari, tocuri
pentru ochelari, rame pentru ochelari.

───────

(210) M 2022 01368
(151) 22/02/2022
(732) DEMIDO CONSULTING S.R.L.,

STRADA MĂRĂȘEȘTI NR. 40,
JUD. GIURGIU, BOLINTIN DEAL,
GIURGIU, ROMANIA

(740) ALECU BOGDAN, STRADA
L.PATRASCANU NR. 2, JUD. BACĂU,
BACĂU, 600018, BACĂU, ROMANIA

(540)

EFOR
(531) Clasificare Viena:

27.05.01; 27.05.17; 26.02.01; 26.11.02;
26.11.06; 26.11.07; 26.11.08

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

3. Lavete pentru ochelari, soluţii pentru şters şi
curăţat lentilele de ochelari.
9. Ochelari şi lentile pentru ochelari, tocuri
pentru ochelari, rame pentru ochelari.

───────

(210) M 2022 01372
(151) 22/02/2022
(732) UNITATEA ADMINISTRATIV

TERITORIALĂ MUNICIPIUL
DEVA, PIAȚA UNIRII NR. 4,
JUD. HUNEDOARA, DEVA,
HUNEDOARA, ROMANIA

(540)

ALEARGĂ ÎN
CETATE NOAPTEA

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

(591) Culori revendicate: mov, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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41. Divertisment, activități sportive și culturale.
───────

(210) M 2022 01373
(151) 22/02/2022
(732) MIHAI SILVIU VASILE, STR.

CARPENULUI NR. 1, BL. E3, SC.
A, AP. 16, JUD. ARGEȘ, PITEȘTI,
110280, ARGEȘ, ROMANIA

(740) CABINET DE MARCI BREVETE
DESIGN BROJBOIU DUMITRU
ADRIAN FLORINEL, STR.
REPUBLICII NR.212, BL.212, SC.D,
AP.11, JUD. ARGEŞ, PITEŞTI, 110176,
ARGEȘ, ROMANIA

(540)

Advanced Mechanical Design
(531) Clasificare Viena:

29.01.04; 29.01.08; 27.05.01; 26.15.09;
15.07.01

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

7. Dispozitive de sablare (mașini), dispozitive
de ridicare (mașini), dispozitive de extrudare
(mașini), dispozitive de transfer (mașini),
dispozitive de taiat santuri (mașini), dispozitive
de bobinat mecanice (mașini), dispozitive de
uniformizare (mașini), dispozitive de insurubare
(mașini), dispozitive antipoluare pentru motoare
(mașini), dispozitive de slefuit electrice (mașini),
dispozitive de gradinarit electrice (mașini),
dispozitive pentru marcarea drumului (mașini),
dispozitive propulsoare pentru masini (mașini),
dispozitive de emondaj (mașini), dispozitive de
stropit (mașini), dispozitive de injectie Diesel
(mașini), dispozitive mecanice si hidraulice
de ridicat (mașini), dispozitive de decojire
a legumelor (mașini), dispozitive de ridicat
cereale (mașini), dispozitive de actionare pentru

lifturi (mașini), batiuri pentru utilaje, cadre
de sustinere utilaje, dispozitive de actionare
pentru amortizoare (mașini), dispozitive de taiere
laterala (mașini), dispozitive de ridicare cu
clichet (mașini), dispozitive de actionare pentru
masini (mașini), dispozitive de actionare pentru
utilaje (mașini), dispozitive hidraulice pentru
actionarea usilor (mașini), vinciuri cu dispozitive
de blocare (mașini), dispozitive electronice de
actionare pentru motoare (mașini), dispozitive
de conectare (piese pentru masini), dispozitive
electrice de actionare pentru masini (mașini),
dispozitive rotative pentru taierea metalului
(masini), dispozitive hidraulice si pneumatice de
comanda pentru motoare (mașini), dispozitive
hidraulice de comanda pentru masini (mașini),
dispozitive de control al procesului industrial
(mașini hidraulice si pneumatice), dispozitive de
comanda pentru masini si motoare (mașini),
dispozitive de transport prin tractare cu
lant (mașini), dispozitive de gaurit rotative
(componenete ale masinilor) (mașini), masini
si dispozitive de lipit si sudura, dispozitive de
strangere folosite impreuna cu masinile unelte,
dispozitive de fixare a pieselor de prelucrat
(mașini), dispozitive de taiat sub forma de piese
pentru masini, dispozitive de indexare si de
fixare a pieselor de prelucrat (mașini), dispozitive
pentru determinarea pozitiei pieselorde prelucrat
(mașini), suporti pentru masini sub forma de
dispozitive de sprijin, transportoare hidraulice
si pneumatice, incarcatoare (transportoare),
benzi transportoare, transportoare suspendate,
pneumatice, oscilate, industriale, magnetice,
transportoare industriale, magnetice,
transportoare elevatoare mobile, role
pentru transportoare, transportoare cu role,
transportoare vibratoare mobile, transportatoare
gravitationale, transportoare verticale continue,
transportoare fixe cu banda, transportoare
cu melc rotative, transportoare mobile pentru
bagaje, transportoare verticale cu cupa, benzi
transportoare cu cupa, benzi transportoare
din metal, mecanisme de actionare pentru
transportoare, masini transportoare pentru linii
de asamblare, transportoare pentru forme de
turnare in topitorii, transportoare verticale cu
cupe, acoperite cu copertine, transportoare cu
banda pentru produse garnulate vrac, sine
de role folosite la transportoarele cu banda,
dispozitive de sudare, dispozitive de control,
dispozitive de sudură și control, dispozitive
de îndoire (mașini), dispozitive de asamblare
(mașini), dispozitive de măsurare (mașini),
dispozitive montare (mașini), dispozitive de
asamblare (mașini), stanțe manuale de debitat.

(591) Culori revendicate: albastru (R: 173, 
G:203, B: 197), negru (R: 70, G: 70, 
B:71)
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37. Servicii de construcţii, construcții civile și
industriale cu structură metalică, structuri de
rezistență pentru hale industriale, construcții
de platforme industriale sudate, construcții de
structuri metalice de susținere (coș aspirație),
demontare de structuri metalice, ridicarea de
structuri temporare pentru ședere, montarea
de structuri de înaltă rezistență, construcții de
structuri din oțel pentru clădiri, instalare de
structuri temporare pentru târguri și expoziții
comerciale, construirea de fundații pentru
structuri de constructii civile.

───────

(210) M 2022 01374
(151) 01/03/2022
(732) SOCIETATEA PROFESIONALĂ

NOTARIALĂ POPA IONUȚ
FLORIN, DOROBANȚU SIMONA-
IUSTINA ȘI ASOCIAȚII, STR.
REPUBLICII NR. 28, JUD. CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena:
29.01.04; 03.02.09; 03.02.15; 03.02.24;
20.01.03

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

35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrari de birou.
36. Servicii financiare, monetare și bancare,
afaceri imobiliare.
37. Servicii de construcţii, servicii de instalaţii şi
reparaţii, extracţii miniere, forare pentru petrol și
gaze.
38. Servicii de telecomunicaţii.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură cu
acestea, analize industriale, servicii de cercetare
industrială şi design industrial, servicii de
control și autentificare a calității, proiectarea
şi dezvoltarea de componente hardware şi
software ale calculatorului.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.
45. Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia fizică a bunurilor materiale
şi a persoanelor, servicii personale şi sociale
prestate de terţi pentru a satisface nevoile
persoanelor.

───────

(210) M 2022 01375
(151) 22/02/2022
(732) IANCU GRAMENI, STR.

OLTENILOR NR. 10, JUDETUL
CONSTANTA, SAT SINOIE,
COMUNA MIHAI VITEAZU,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

FRIOLI PASTA DE AUTOR

(591) Culori revendicate: albastru (HEX
#183E65)
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(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

43. Servicii oferite de restaurante, servicii oferite
de baruri, servicii de restaurant și bar, servire de
alimente și băuturi, închiriere de mobilier, lenjerie
de masă, servicii de masă și echipamente
pentru servirea de mâncare și băutură, servicii
de informare, de consiliere și de rezervare în
legătură cu furnizarea de alimente și băuturi,
servicii de cazare temporară, servicii de terasa
berarie.

───────

(210) M 2022 01377
(151) 03/03/2022
(732) SOCIETATEA PROFESIONALA

NOTARIALA POPA IONUȚ
FLORIN, DOROBANȚU SIMONA-
IUSTINA ȘI ASOCIAȚII, STR.
REPUBLICII NR. 28, JUDETUL
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

(540)

POPA DOROBANȚU
ȘI ASOCIAȚII NOTARI

CU PERSPECTIVĂ

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 03.02.09

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

45. Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia fizică a bunurilor materiale
şi a persoanelor, servicii personale şi sociale

prestate de terţi pentru a satisface nevoile
persoanelor.

───────

STR. SERG. MAJ. GHEORGHE
IORGA NR. 8, BL. 53, SC. 1, ET.
1, AP. 5, SECTOR 5, BUCURESTI,
051817, ROMANIA

(540)

GORAND
(531) Clasificare Viena:

27.05.01; 29.01.11; 26.05.18

clase:
9. Aplicații software descărcabile, software.
36. Administrarea locuințelor, administrare de
imobile.

───────

(591) Culori revendicate: albastru (Pantone
183E65), gri (Pantone 848688)

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

(210) M 2022 01381
(151) 22/02/2022
(732) GORAND ADMINISTRARE S.R.L.,
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(210) M 2022 01382
(151) 22/02/2022
(732) MEDICINAS SRL, STR. RODIEI

NR. 37, SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA BOJAN PETRINA,
STR. EFORIEI NR. 8, ET. 7, AP. 46,
SECTOR 5, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

UROCISTIN BY MEDICINAS
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Suplimente alimentare, suplimente
alimentare medicinale, suplimente alimentare și
preparate dietetice, medicamente pe bază de
plante, preparate din plante de uz medical,
extracte din plante de uz medical, suplimente
pe bază de plante pentru persoanele cu
nevoi dietetice speciale, remedii naturale și
farmaceutice, medicamente, preparate folosite
ca aditivi la alimente pentru consum uman
(medicinale), remedii pentru medicina umană,
preparate farmaceutice pentru uz uman,
preparate farmaceutice destinate utilizării în
urologie, compoziții din plante medicinale de
uz medical, preparate și substanțe farmaceutice
destinate utilizării în urologie., preparate
medicinale pentru îngrijirea sănătății, preparate
farmaceutice, elixiruri (preparate farmaceutice),
preparate și substanțe farmaceutice, extracte
din plante medicinale, folosite în scop medical,
extracte din plante medicinale.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul de
preparate farmaceutice, veterinare și sanitare
și de produse medicale, servicii de vânzare
angro pentru preparate farmaceutice, veterinare
și sanitare și produse medicale, servicii
de publicitate pentru produse farmaceutice,
servicii de vânzare cu amănuntul sau en-
gros pentru preparate farmaceutice, veterinare
și sanitare și produse medicale, servicii de
publicitate, marketing și promovare, publicitate
online, servicii de comenzi online, servicii
de comenzi online computerizate, publicare
de materiale publicitare online, difuzare de
materiale publicitare online, servicii de publicitate
și de marketing furnizate prin mijloacele
de media sociala, administrarea magazinelor,
administrarea afacerilor magazinelor de comerț
cu amănuntul, publicitate și reclamă, publicitate
și marketing.

───────

(210) M 2022 01383
(151) 22/02/2022
(732) ADRIAN GURLEA, STR. ION

CAMPEANU, NR. 29, BL 6, AP
3, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA
RUXANDRA IANA RUNTAG,
STR.ION CAMPEANU, NR. 29, BL
6, AP 3, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

PLAJA DE CARTE
VAMA VECHE

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 27.05.19

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

41. Divertisment, activitați sportive și culturale,
organizarea spectacolelor, organizare de
festivaluri, organizare de spectacole, organizare
de jocuri, organizare de competiții, organizarea
turneelor sportive, organizare de evenimente
muzicale, organizare de spectacole vizuale,
organizare de spectacole muzicale, organizare
de divertisment muzical, organizare de
interpretări muzicale, organizare de evenimente
recreative, organizare de turnee sportive,
organizare de competiții recreative, organizarea
de spectacole culturale.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────
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DIN DEAL, NR.35, JUDEȚUL
TELEORMAN, COMUNA
CIOLĂNEȘTI, TELEORMAN,
ROMANIA

(540)

FERMA La Maria

(531) Clasificare Viena:
03.07.03; 03.07.24; 29.01.01; 29.01.02;
29.01.04; 29.01.06

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

29. Carne, peste, păsări de curte si vanat,
pateu de bibilica, pateu de rata, carnati de
rata, extracte din carne, fructe si legume
conservate, congelate, uscate si gătite, jeleuri,
gemuri, dulceața de trandafiri, compoturi, sirop
de trandafiri, oua, lapte, branza, unt, iaurt si alte
produse lactate, uleiuri si grăsimi alimentare.
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
și forestiere brute și neprocesate, grăunțe și
semințe brute și neprocesate, fructe și legume
proaspete, ierburi proaspete, plante și flori
naturale, bulbi, puieți și semințe pentru plantare,
animale vii, hrană și băuturi pentru animale,
malț .
43. Servicii de furnizare de alimente si băuturi,
cazare temporara.

───────

(210) M 2022 01386
(151) 22/02/2022
(732) AUREL BOGDAN CHIROIU,

STRADA VRANCIOAIA, NR. 2-4,
BL A, SC 2, ET 3, AP 79, SECTOR
2, BUCUREȘTI, 023821, ROMANIA

(540)

TRUVAI
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
33. Vin, vin roșu, vin alb, vin spumant, vinuri
spumante, vinuri îmbogățite, vinuri rozé, vinuri
dulci, vin fiert, vin pentru gătit, vin de mure,
vinuri de masă, vinuri albe spumante, vinuri
roșii spumante, vinuri de desert, vinuri cu alcool,
vin spumant de struguri, băuturi care conțin
vin (șprițuri), băuturi pe bază de vin, vinuri cu
indicație geografică protejată, vinuri cu denumire
de origine protejată.

───────

(210) M 2022 01387
(151) 22/02/2022
(732) S.C. P & C DENTAL CENTER

(540)

PC DENTAL

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 27.05.24; 29.01.04

clase:
39. Transport, ambalarea si depozitarea
marfurilor.

───────

(210) M 2022 01385
(151) 22/02/2022
(732) Bădan Mariana, SAT CIOLĂNEȘTII

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

S.R.L., SAT. VALEA LUPULUI,
STR. LALELELOR, NR. 20D,
BIROUL 2, ET. 1, JUDEȚ IAȘI,
COM. VALEA LUPULUI, IAȘI,
ROMANIA

(591) Culori revendicate: albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2022 01388
(151) 22/02/2022
(732) SC LOOP PRODUCTIONS S.R.L.,

STR. ION TUCULESCU, NR. 19,
BLOC 37C, SCARA A, ETAJ 8,
AP. 68, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
031611, ROMANIA

(540)

BALAN
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
îngrijirea dinților, parfumuri, uleiuri esenţiale,
preparate de albire şi alte substanţe de spălare,
preparate de curăţare, lustruire, degresare şi
abrazive.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.

───────

(210) M 2022 01389
(151) 22/02/2022
(732) SEBASTIAN COSMIN PAVEN,

STR.ORASTIE, NR. 7A, JUDEȚ
TIMIȘ, TIMISOARA, 300309, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

FRONTKARE
(531) Clasificare Viena:

27.05.01; 27.05.05; 27.05.17; 29.01.01;
29.01.06; 29.01.08

clase:
3. Produse cosmetice.
7. Masini unelte.

───────

(210) M 2022 01391
(151) 22/02/2022
(732) ROTHMANS OF PALL MALL

LIMITED, ROUTE DE FRANCE 17,
BONCOURT, 2926, ELVEȚIA

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

(540)

Rothmans GOLD CLASSIC
OF LONDON 1890

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 03.01.04; 27.07.01; 26.11.03;
29.01.02; 29.01.06; 29.01.08

(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/țigaretelor, 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.

───────

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

(591) Culori revendicate: auriu, gri, argintiu,
negru

9. Aparate instrumente, respectiv: ceasuri
inteligente, celule fotovoltaice, incarcatoare
baterii.
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(210) M 2022 01392
(151) 22/02/2022
(732) RIKKO STEEL SRL, STR. ŞTEFAN

CEL MARE NR. 28, JUD. BACĂU,
BACĂU, BACĂU, ROMANIA

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

(540)

RikkoTherm Facade
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
6. Producţie de materiale metalice pentru
structuri şi construcţii, construcţii metalice
transportabile, cabluri şi fire neelectrice din
metal comun, fierărie, articole mici din armătură
metalică, oțel, structuri din oțel, țevi și tuburi
metalice, țevi de fontă, învelișuri metalice pentru
țevi, țevi metalice cu bride, coturi metalice
pentru țevi, racorduri metalice pentru țevi, țevi
din oțel inoxidabil, armături de oțel pentru
construirea planșeelor de beton, fațade din
metal, tavane suspendate metalice, acoperiri
metalice pentru tavane, articole din metal pentru
placarea tavanelor, placaje metalice pentru
pereți, pardoseli metalice, acoperișuri metalice,
componente metalice pentru acoperiș, țigle
metalice de acoperișuri, foi metalice pentru
acoperișuri, table metalice pentru acoperișuri,
panouri metalice pentru acoperișuri, membrane
metalice pentru acoperișuri.
17. Producţie de materiale de construcţii
plastice şi răşini în formă extrudată pentru
utilizare în fabricare, producţie de materiale
de etanşare, umplere şi izolare, ţevi, tuburi
şi furtunuri flexibile, nemetalice, cauciuc,
gutapercă, gumă, azbest, mică, neprelucrate
şi semiprelucrate, şi înlocuitori pentru toate
aceste materiale, fibră de sticlă și vată
de sticlă, vată de sticlă pentru izolații,
vată de sticlă folosită ca material de
izolare, vată minerală (izolant), granule
din polistiren extrudat, poliester (izolație),
izolatori, izolatori electrici, izolatori acustici,
învelișuri industriale (izolație), izolații pentru
construcții, izolație pentru țevi, pâslă pentru
izolații, rășini acrilice izolatoare, benzi adezive
izolatoare, material izolator pentru acoperișuri,
învelișuri izolatoare pentru pardoseli, benzi
de etanșare din mastic bituminos metalizate

(altele decât cele pentru construcții), membrane
polimerice, membrane de etanșare nemetalice,
membrane impermeabile pentru izolare,
membrane impermeabile confecționate din
polimeri, membrane de secvențiere din
poliamide, membrane impermeabile utilizate în
producție, membrane și materiale de filtrare
sintetice semiprocesate, barieră antivapori
stratificată, acoperire din plastic destinată
utilizării în industria de construcții ca barieră
antivapori, masticuri pentru izolare, manșoane
pentru țevi, căptușeli pentru țevi (nemetalice)
pentru etanșarea țevilor, joncțiuni pentru țevi
(nemetalice), conectori nemetalice pentru țevi,
racorduri de țevi nemetalice, fitinguri nemetalice
pentru țevi, compoziții pentru etanșarea țevilor,
accesorii (nemetalice) pentru țevi flexibile, tuburi
și țevi din cauciuc, cămăși (de izolare) pentru
țevi, țevi din plastic izolate termic, cuplaje
și îmbinări nemetalice pentru țevi, vopsele
izolante pentru fațade, vopsele izolatoare pentru
pereți, materiale fonoabsorbante pentru pereți,
acoperiri pentru pereți pentru amortizarea
sunetelor, benzi cu adeziv folosite cu materiale
de acoperire a pardoselii.
19. Producţie de materiale de construcţii,
nemetalice, pentru clădiri şi construcţii, tevi rigide
cu excepția celor de metal pentru construcţii,
asfalt, smoală şi bitum, construcţii nemetalice
transportabile, emulsii de bitum polimeric pentru
suprafețe de șosele, membrane bituminoase
hidroizolante ranforsate cu fibră de sticlă,
produse bituminoase sub formă de membrane
pentru impermeabilizare, produse bituminoase
sub formă de membrane pentru hidroizolare,
produse de izolare a acoperișului pe bază de
bitum, produse de izolare a asfaltului pe bază
de bitum, produse de izolare a căilor de acces
pe bază de bitum, produse bituminoase sub
formă de foi pentru hidroizolarea suprafețelor
de acoperiș, membrane pvc pentru acoperiș,
membrane de etanșare bituminoase, membrane
hidroizolatoare din materiale plastice sintetice,
masticuri pentru acoperiș pe bază de asfalt, țevi
din ciment, țevi din beton, placaje exterioare
din fibrociment, beton, beton preparat, beton
armat, beton polimer, beton refractar, beton
sintetic, plăci de beton, fațade nemetalice,
fațade din materiale nemetalice, fațade pentru
construcție (nemetalice), placare nemetalică
pentru fațade, foi pentru acoperirea fațadelor
din materiale celulare tencuite cu mortar, tavane
suspendate nemetalice, suprafețe texturate
pentru tavane, plăci nemetalice pentru placarea
tavanelor, pereți (nemetalici), suprafețe texturate
pentru pereți, panouri nemetalice pentru
pereți, pereți interiori din materiale nemetalice,
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pardoseli nemetalice, pardoseli de parchet și
plăci de parchet, materiale sintetice pentru
confecționarea de pardoseli sau căptușeli
pentru ziduri, acoperișuri nemetalice, jgheaburi
nemetalice de acoperiș, carton asfaltat pentru
acoperiș, plăci pentru acoperiș nemetalice,
straturi de izolație pentru acoperiș, plăci
de plastic pentru acoperiș, plăci pentru
acoperiș (din lemn), asfalt destinat utilizării
la acoperișuri, materiale nemetalice pentru
armarea acoperișurilor, materiale de construcție
nemetalice pentru acoperișuri.
35. Strângerea la un loc în avantajul terţilor a
produselor : materiale de construcţii (exceptând
transportul lor), pentru a permite clienţilor să le
vadă şi să le achiziţioneze cât mai comod, aceste
servicii pot fi asigurate de magazine en gros
sau en detail, prin cataloage de vânzare prin
corespondenţă sau prin mijloace electronice,
de exemplu prin intermediul site-urilor web
sau al emisiunilor de teleshopping, servicii de
magazin fizic sau on-line de comercializare
cu amănuntul şi/sau cu ridicată, gestiunea
afacerilor comerciale, administraţie comercială,
lucrări de birou, servicii de marketing, publicitate
şi promovare, servicii de cercetare şi informaţii
de piaţă (promovare).
37. Servicii de construcţii, servicii de instalaţii şi
reparaţii, servicii de construcții civile, servicii de
construcții industriale, construcţia şi demolarea
de clădiri, drumuri şi poduri, întreținere de
drumuri, închirierea de unelte (scule), maşini sau
echipamente pentru construcţii.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură cu
acestea, analize industriale, servicii de cercetare
industrială şi design industrial, servicii de control
și autentificare a calității, servicii de planificare
arhitecturală şi urbană, topografie, proiectare
de construcții, servicii de proiectare asistată
de calculator pentru proiecte de construcții,
servicii de proiectare privind construcțiile civile,
măsurători de mediu în cadrul structurilor de
construcții civile, studii topografice de terenuri și
drumuri publice.

───────

(210) M 2022 01393
(151) 22/02/2022
(732) RIKKO STEEL SRL, STR. ŞTEFAN

CEL MARE NR. 28, JUD. BACĂU,
BACĂU, BACĂU, ROMANIA

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

(540)

RIKKO STEEL

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.01.02; 26.01.04;
27.05.24

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

6. Producţie de materiale metalice pentru
structuri şi construcţii, construcţii metalice
transportabile, cabluri şi fire neelectrice din
metal comun, fierărie, articole mici din armătură
metalică, oțel, structuri din oțel, țevi și tuburi
metalice, țevi de fontă, învelișuri metalice pentru
țevi, țevi metalice cu bride, coturi metalice
pentru țevi, racorduri metalice pentru țevi, țevi
din oțel inoxidabil, armături de oțel pentru
construirea planșeelor de beton, fațade din
metal, tavane suspendate metalice, acoperiri
metalice pentru tavane, articole din metal pentru
placarea tavanelor, placaje metalice pentru
pereți, pardoseli metalice, acoperișuri metalice,
componente metalice pentru acoperiș, țigle
metalice de acoperișuri, foi metalice pentru
acoperișuri, table metalice pentru acoperișuri,
panouri metalice pentru acoperișuri, membrane
metalice pentru acoperișuri.
17. Producţie de materiale de construcţii
plastice şi răşini în formă extrudată pentru
utilizare în fabricare, producţie de materiale
de etanşare, umplere şi izolare, ţevi, tuburi
şi furtunuri flexibile, nemetalice, cauciuc,
gutapercă, gumă, azbest, mică, neprelucrate
şi semiprelucrate, şi înlocuitori pentru toate
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aceste materiale, fibră de sticlă și vată
de sticlă, vată de sticlă pentru izolații,
vată de sticlă folosită ca material de
izolare, vată minerală (izolant), granule
din polistiren extrudat, poliester (izolație),
izolatori, izolatori electrici, izolatori acustici,
învelișuri industriale (izolație), izolații pentru
construcții, izolație pentru țevi, pâslă pentru
izolații, rășini acrilice izolatoare, benzi adezive
izolatoare, material izolator pentru acoperișuri,
învelișuri izolatoare pentru pardoseli, benzi
de etanșare din mastic bituminos metalizate
(altele decât cele pentru construcții), membrane
polimerice, membrane de etanșare nemetalice,
membrane impermeabile pentru izolare,
membrane impermeabile confecționate din
polimeri, membrane de secvențiere din
poliamide, membrane impermeabile utilizate în
producție, membrane și materiale de filtrare
sintetice semiprocesate, barieră antivapori
stratificată, acoperire din plastic destinată
utilizării în industria de construcții ca barieră
antivapori, masticuri pentru izolare, manșoane
pentru țevi, căptușeli pentru țevi (nemetalice)
pentru etanșarea țevilor, joncțiuni pentru țevi
(nemetalice), conectori nemetalice pentru țevi,
racorduri de țevi nemetalice, fitinguri nemetalice
pentru țevi, compoziții pentru etanșarea țevilor,
accesorii (nemetalice) pentru țevi flexibile, tuburi
și țevi din cauciuc, cămăși (de izolare) pentru
țevi, țevi din plastic izolate termic, cuplaje
și îmbinări nemetalice pentru țevi, vopsele
izolante pentru fațade, vopsele izolatoare pentru
pereți, materiale fonoabsorbante pentru pereți,
acoperiri pentru pereți pentru amortizarea
sunetelor, benzi cu adeziv folosite cu materiale
de acoperire a pardoselii
19. Producţie de materiale de construcţii,
nemetalice, pentru clădiri şi construcţii, tevi rigide
cu excepția celor de metal pentru construcţii,
asfalt, smoală şi bitum, construcţii nemetalice
transportabile, emulsii de bitum polimeric pentru
suprafețe de șosele, membrane bituminoase
hidroizolante ranforsate cu fibră de sticlă,
produse bituminoase sub formă de membrane
pentru impermeabilizare, produse bituminoase
sub formă de membrane pentru hidroizolare,
produse de izolare a acoperișului pe bază de
bitum, produse de izolare a asfaltului pe bază
de bitum, produse de izolare a căilor de acces
pe bază de bitum, produse bituminoase sub
formă de foi pentru hidroizolarea suprafețelor
de acoperiș, membrane pvc pentru acoperiș,
membrane de etanșare bituminoase, membrane
hidroizolatoare din materiale plastice sintetice,
masticuri pentru acoperiș pe bază de asfalt, țevi
din ciment, țevi din beton, placaje exterioare

din fibrociment, beton, beton preparat, beton
armat, beton polimer, beton refractar, beton
sintetic, plăci de beton, fațade nemetalice,
fațade din materiale nemetalice, fațade pentru
construcție (nemetalice), placare nemetalică
pentru fațade, foi pentru acoperirea fațadelor
din materiale celulare tencuite cu mortar, tavane
suspendate nemetalice, suprafețe texturate
pentru tavane, plăci nemetalice pentru placarea
tavanelor, pereți (nemetalici), suprafețe texturate
pentru pereți, panouri nemetalice pentru
pereți, pereți interiori din materiale nemetalice,
pardoseli nemetalice, pardoseli de parchet și
plăci de parchet, materiale sintetice pentru
confecționarea de pardoseli sau căptușeli
pentru ziduri, acoperișuri nemetalice, jgheaburi
nemetalice de acoperiș, carton asfaltat pentru
acoperiș, plăci pentru acoperiș nemetalice,
straturi de izolație pentru acoperiș, plăci
de plastic pentru acoperiș, plăci pentru
acoperiș (din lemn), asfalt destinat utilizării
la acoperișuri, materiale nemetalice pentru
armarea acoperișurilor, materiale de construcție
nemetalice pentru acoperișuri.
35. Strângerea la un loc în avantajul terţilor a
produselor : materiale de construcţii (exceptând
transportul lor), pentru a permite clienţilor să le
vadă şi să le achiziţioneze cât mai comod, aceste
servicii pot fi asigurate de magazine en gros
sau en detail, prin cataloage de vânzare prin
corespondenţă sau prin mijloace electronice,
de exemplu prin intermediul site-urilor web
sau al emisiunilor de teleshopping, servicii de
magazin fizic sau on-line de comercializare
cu amănuntul şi/sau cu ridicată, gestiunea
afacerilor comerciale, administraţie comercială,
lucrări de birou, servicii de marketing, publicitate
şi promovare, servicii de cercetare şi informaţii
de piaţă (promovare).

42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură cu
acestea, analize industriale, servicii de cercetare
industrială şi design industrial, servicii de control
și autentificare a calității, servicii de planificare
arhitecturală şi urbană, topografie, proiectare
de construcții, servicii de proiectare asistată
de calculator pentru proiecte de construcții,
servicii de proiectare privind construcțiile civile,
măsurători de mediu în cadrul structurilor de
construcții civile, studii topografice de terenuri și
drumuri publice.

───────

37. Servicii de construcţii, servicii de instalaţii şi
reparaţii, servicii de construcții civile, servicii de
construcții industriale, construcţia şi demolarea
de clădiri, drumuri şi poduri, întreținere de
drumuri, închirierea de unelte (scule), maşini sau
echipamente pentru construcţii.
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(210) M 2022 01395
(151) 22/02/2022
(732) ROTHMANS OF PALL MALL

LIMITED, ROUTE DE FRANCE 17,
BONCOURT, 2926, ELVEȚIA

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

(540)

R ROTHMANS
CLASSIC SINCE 1890

(531) Clasificare Viena:
24.01.05; 24.09.02; 24.09.05; 03.01.01;
27.05.01; 27.05.17; 27.05.24; 27.07.24;
26.11.03; 29.01.15

(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 2022 01396
(151) 22/02/2022
(732) ROTHMANS OF PALL MALL

LIMITED, ROUTE DE FRANCE 17,
BONCOURT, 2926, ELVEȚIA

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

(540)

ROTHMANS BLACK
CLASSIC OF LONDON 1890

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24; 27.07.24; 03.01.01;
26.11.03; 29.01.06; 29.01.08

(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.

───────

(591) Culori revendicate: negru, argintiu, alb,
roșu, gri

(591) Culori revendicate: negru, argintiu. gri
închis
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(210) M 2022 01398
(151) 22/02/2022
(732) ALEXANDRU EGRI, STR. ION

CÂMPINEANU NR. 20A, BL.18A,
SC. A, ET. 2, AP. 5, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) VLAD I. ANDA CABINET DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ, STR.
PORII NR. 152, SC . 3, AP. 96, JUD.
CLUJ, FLOREȘTI, CLUJ, ROMANIA

(540)

SOUND VIBES
KAWASAKI SOUND VIBES

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.11.22

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

9. Conectoare pentru instrumente muzicale,
amplificatoare pentru instrumente muzicale,
amplificatoare electrice pentru instrumente
muzicale, controlere de interfață digitală
pentru instrumente muzicale sub formă de
interfețe audio, carduri de memorie cu circuite
integrate utilizate pentru a cântă la instrumente
muzicale electronice, aparate electrice și
electronice de efect pentru instrumente
muzicale, aparate şi instrumente utilizate
în fotografie, cinematografie, semnalizare,
verificare (monitorizare), salvare şi învăţare,
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea, reglarea
sau controlul energiei electrice, aparate pentru
înregistrarea, transmiterea şi reproducerea
sunetului sau imaginii, suporturi magnetice de
stocare a datelor, compact discuri, DVD-uri şi
alte suporturi de înregistrare digitale, mecanisme
pentru aparate care funcţionează cu fise, case

de marcat, maşini de calculat, echipamente de
prelucrare a datelor şi calculatoare, software
pentru computere.
15. Instrumente muzicale, instrumente muzicale
electronice, instrumente muzicale mecanice,
suporturi pentru instrumente muzicale,
instrumente muzicale electrice și electronice,
aparate pentru acordarea instrumentelor
muzicale, dispozitive pentru acordarea
instrumentelor muzicale, instrumente muzicale
electronice, electrice și mecanice, stative
adaptate pentru utilizare cu instrumente
muzicale, mașini pentru efecte sonore sub formă
de instrumente muzicale, instrumente muzicale
care conțin aranjamente pentru modificarea
semnalelor audio, instrumente muzicale care
incorporează aparate pentru modificarea
semnalelor audio, instrumente muzicale care
conțin aparate pentru producerea semnalelor
audio, instrumente muzicale care conțin
aranjamente pentru producerea semnalelor
audio, genți special adaptate pentru transportul
instrumentelor muzicale.

───────
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(210) M 2022 01399
(151) 22/02/2022
(732) GUERILLA MAGIC FIVE, B-DUL

INDEPENDENTEI NR. 23 BIS,
ETAJ MANSARDA 1 CAMERA
2, JUD. PRAHOVA, PLOIESTI,
PRAHOVA, ROMANIA

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA BOJAN PETRINA,
STR. EFORIEI NR. 8, ET. 7, APART.
46, SECTOR 5, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

magic5
(531) Clasificare Viena:

27.05.01; 26.04.01; 26.04.11
(591) Culori revendicate:alb , rosu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
42. Programare de software pentru dezvoltare
de site-uri web, proiectare și dezvoltare de
software pentru dezvoltare de site-uri web,
proiectare și dezvoltare de pagini principale
și site-uri web, planificare, creare, dezvoltare
și întreținere de site-uri web online pentru
terți, asigurarea utilizării temporare de software
online nedescărcabil pentru dezvoltarea de site-
uri web, dezvoltare de software, design și
dezvoltare de software, dezvoltare software,
programare și implementare, dezvoltare de
software pentru terți, dezvoltare și testare
de software, dezvoltare de software pentru
drivere, dezvoltare de software-uri multimedia
interactive.

───────

(210) M 2022 01401
(151) 22/02/2022
(732) RINGHIOPOL SRL, STRADA

HĂRMANULUI NR. 49S, BIROUL
NR.1, JUD. BRASOV, BRASOV,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

e-electroshops

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.03; 26.01.18

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

9. Aparate si instrumente pentru conducerea,
distribuirea, transformarea, acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric,
aparate și instrumente pentru înregistrarea,
transmiterea, reproducerea sau procesarea
sunetului, imaginilor sau datelor, mecanisme
pentru aparate cu preplată, aparate, instrumente
și cabluri pentru electricitate, dispozitive
de măsurare, detectare, monitorizare și
control, dispozitive pentru siguranță, securitate,
protecție și de semnalizare, dispozitive optice,
amplificatori și dispozitive de corecție.
11. Aparate de iluminat și reflectoare.

───────
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(210) M 2022 01402
(151) 22/02/2022
(732) RINGHIOPOL SRL, STRADA

HĂRMANULUI NR. 49S, BIROUL
NR.1, JUD. BRASOV, BRASOV,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

RINGHIOPOL

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.03; 26.01.18

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

9. Aparate si instrumente pentru conducerea,
distribuirea, transformarea, acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric,
aparate și instrumente pentru înregistrarea,
transmiterea, reproducerea sau procesarea
sunetului, imaginilor sau datelor, mecanisme
pentru aparate cu preplată, aparate, instrumente
și cabluri pentru electricitate, dispozitive
de măsurare, detectare, monitorizare și
control, dispozitive pentru siguranță, securitate,
protecție și de semnalizare, dispozitive optice,
amplificatori și dispozitive de corecție.
11. Aparate de iluminat și reflectoare.

───────

(210) M 2022 01403
(151) 22/02/2022
(732) ZÂMBĂREȚ DE ZOR, SOSEAUA

NICOLINA, NR. 88, BLOC 1001,
SC. C, AP. 1, IASI, IAȘI, ROMANIA

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

(540)

Zâmbăreț de Zor.
Ficat Curat, ACUM!

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

41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale
(organizare de seminarii educaționale,
coordonare de cursuri, seminarii și ateliere
de lucru, organizare de seminarii în domeniul
afacerilor, organizarea de seminarii pe teme

35. Publicitate, publicitate online, strângerea
la un loc, în folosul terţilor, a preparatelor
cosmetice, articolelor de toaletă nemedicinale,
parfumurilor, uleiurilor esenţiale, cafea, ceai,
cacao, produselor farmaceutice, suplimentelor
alimentare pe bază de minerale si suplimentelor
dietetice (cu excepţia transportului acestora),
permiţând clienţilor să vadă şi să cumpere
în mod convenabil aceste bunuri, servicii ce
pot fi furnizate prin intermediul magazinelor de
vânzare cu amănuntul, al punctelor de vânzare
cu ridicata, al cataloagelor cu comandă prin
poştă sau prin mijloace electronice, de exemplu
prin intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de tip teleshopping, scrierea si publicarea
de texte publicitare, marketing, organizarea
de târguri si expozitii în scopuri comerciale
sau publicitare, servicii de vânzare in relatia
cu preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, parfumuri, uleiuri esenţiale, cafea,
ceai, cacao, produse farmaceutice, suplimente
alimentare pe bază de minerale si suplimentele
dietetice destinate să suplimenteze o dietă
normală sau să aibă beneficii pentru sănătate,
indexare web pentru scopuri comerciale sau
publicitare, scrierea de texte publicitare, oferirea
de informaţii comerciale şi consiliere pentru
consumatori în alegerea bunurilor şi serviciilor,
servicii de intermediere comercială, închirierea
automatelor pentru vânzarea de produse,
întocmire de rapoarte psihologice.
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de comerț, organizare de seminarii în materie
de formare, desfășurare de seminarii didactice
privind administrarea timpului, organizare de
seminarii pe teme de educație, organizare
de ateliere de lucru și seminarii despre
cunoașterea de sine, organizare de ateliere de
lucru și seminarii pe teme de autocunoaștere,
organizarea de congrese pe teme educaționale,
furnizare de publicații electronice, furnizare de
publicații on-line, publicare de cărți și reviste,
publicare de materiale și publicații tipărite,
publicare de materiale tipărite, inclusiv în format
electronic, altele decât cele de uz publicitar,
publicare de materiale educative tipărite, servicii
de editare, scriere de discursuri, altele decât cele
pentru scopuri publicitare, asistență profesională
individualizată (coaching), coaching pentru viață
(instruire), coaching personal (formare), servicii
educaționale de tip coaching, consiliere și
coaching cu privire la carieră (consiliere și
asistență cu privire la educație), ateliere de
gatit, meditaţii, închirierea de echipament sportiv,
cu excepţia vehiculelor, traducere, subtitrare,
interpretariat lingvistic, interpretarea în limbajului
semnelor, servicii de discotecă, planificarea de
petreceri (divertisment), predarea gimnasticii,
instruire practică (demonstraţii), educatie fizica,
fotografie.
43. Servicii de unităţi de cazare (hoteluri,
pensiuni), servicii de pensiune, rezervări
la pensiuni, furnizarea de facilităţi pentru
camping, servicii de tabere de vacanţă
(cazare), închirierea corturilor, închirierea sălilor
de ședintă, a corturilor și a clădirilor
transportabile, alimentatie publica, furnizare de
alimente şi băuturi: apă plată, apă minerală
și bere dintr-o rulotă mobilă, restaurante
specializate în preparate la grătar, servicii de
restaurante fast-food, servicii de catering pentru
evenimente, consiliere în domeniul culinar,
servicii de preparare a alimentelor, servicii de
catering, snack-baruri, servicii contractuale de
alimentaţie, servicii ale bistrourilor, preparare
de mâncăruri, restaurante (servirea mesei),
restaurante cu autoservire, servicii de restaurant
cu servire la pachet, servicii de mâncare la
pachet, serviciu de catering pentru instituţii,
bufete cu autoservire, servicii de consultanţă cu
privire la alimente, servicii prestate de bucătari
personali, furnizare de alimente şi băuturi în
restaurante şi baruri, servicii de consultanţă
cu privire la prepararea mâncării, servicii de
consultanţă în domeniul artelor culinare, servicii
de consultanţă în domeniul cateringului, servicii
de rezervare a meselor.
44. Consiliere psihologică, asistență
psihologică, servicii de psihologie, servicii de

psihologie ocupațională, examinare psihologică,
tratament psihologic, consultanță privind
psihologia integrativă, servicii de evaluare
psihologică, elaborare de profiluri psihologice,
servicii de consultații psihologice, servicii de
examinare psihologică, servicii de diagnostice
psihologice, oferire de tratamente psihologice,
consilierea psihologică a personalului, furnizare
de informații referitoare la psihologie, teste
de personalitate cu scopuri psihologice, teste
psihologice efectuate în scopuri medicale,
realizare de evaluări și examinări psihologice,
servicii de evaluare și examinare psihologică,
servicii de psihologie oferite individual sau
grupurilor, consiliere privind tratarea psihologică
a afecțiunilor medicale, servicii de consiliere
psihologică în domeniul sporturilor, elaborare
de profiluri psihologice în scopuri medicale,
terapie muzicală în scopuri fizice, psihologice
și cognitive, servicii de terapie ocupațională,
consiliere privind terapia ocupațională, servicii
de terapie ocupațională și reabilitare, consiliere
în domeniul nașterii, servicii de psiholog,
consiliere privind nutriţia şi dieta, terapie asistată
cu animale, servicii de saloane de înfrumuseţare,
masaj, fizioterapie / terapie fizică, servicii de
medicină alternativă, servicii de aromaterapie,
chiropractică, servicii de sănătate prin apă
(spa), servicii de centre de sănătate, servicii
ale cluburilor de sănătate (antrenamente de
sănătate şi fitness), consiliere în domeniul
sănătăţii, îngrijirea sănătăţii, servicii de baie
publică în scopuri igienice, servicii de saună,
servicii de solarii, servicii de telemedicină,
servicii de terapie, servicii de băi turceşti,
aranjamente florale.

───────
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(210) M 2022 01404
(151) 22/02/2022
(732) GRUSMAN EXCLUSIVE SRL,

COMUNA TOMESTI, NR.
CADASTRAL 64569, JUD. IAȘI,
TOMESTI, IAȘI, ROMANIA

(740) DEVIMARK AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA SRL,
ION CREANGA NR. 106, BL C1, ET. 4,
AP. 3, CAM 2, JUD. IAȘI, IASI, 700000,
IAȘI, ROMANIA

(540)

GRÜSMAN EXCLUSIVE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.04.02; 26.01.04

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

35. Furnizarea de informaţii de afaceri prin
intermediul unui site web, furnizarea unei
pieţe comerciale online pentru cumpărătorii şi
vânzătorii de bunuri şi servicii, organizarea
de expoziţii în scopuri comerciale sau
publicitare, organizarea de târguri comerciale,
publicitate exterioară, administrarea programelor
de fidelizare a consumatorilor, procesarea
administrativă a ordinelor de achiziţie, asistenţă
administrativă pentru a răspunde la cererile
de ofertă / asistenţă, administrativă pentru
a răspunde la cererile de propuneri (rfp),
publicitate, închirierea spaţiului publicitar,
publicitate prin poştă, servicii de planificare
a programărilor (lucrări de birou), servicii de
reamintire a programărilor (lucrări de birou),
licitare, postarea de afişe publicitare, închirierea
panourilor de afişaj (panouri publicitare),
consultanţă profesională în afaceri, oferirea de
informaţii în domeniul afacerilor, managementul
afacerilor cu privire la furnizorii de servicii
indepedente, servicii privind managementul

proiectelor de afaceri pentru proiectele de
construcţii, asistenţă privind managementul
comercial sau industrial, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor şi serviciilor, administrare
comercială privind licenţierea bunurilor şi
serviciilor aparţinând terţilor, oferirea de
informaţii de contact comerciale şi de afaceri,
servicii de intermediere comercială, servicii de
informaţii competitive, compilarea de informaţii
în baze de date computerizate, compilarea
indexurilor de informaţii pentru scopuri
comerciale sau publicitare, managementul
computerizat al fişierelor, consultanţă privind
strategiile de comunicare în relaţiile publice,
consultanţă privind strategiile de comunicare
în publicitate, analiza costurilor, căutare de
date în fişierele calculatorului pentru terţi,
demonstraţii cu produse, dezvoltarea de
concepte publicitare, publicitate directă prin
poştă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eşantioane, servicii de agenţie
de import-export, managementul interimar al
afacerii, facturare, studii de marketing, cercetare
de marketing, marketing, servicii de comunicaţii
corporative, închiriere de echipament de
birou în spații pentru co-working, servicii de
lobby comercial, machetare pentru promoţiile
publicitare sau de vânzări, negocierea şi
încheierea de tranzacţii comerciale pentru
terţi, închiriere de echipamente şi maşini
de birou, publicitate online pe o reţea
de calculatoare, managementul administrativ
externalizat pentru companii, publicitate cu
plata per click, intocmirea statelor de plata,
recrutarea de personal, prezentarea produselor
în mediile de comunicare, în scopuri de
comercializare cu amănuntul, servicii de
comparare a preţurilor, servicii de achiziţie
pentru terţi (achiziţionarea de bunuri şi servicii
pentru alte afaceri), publicarea de texte
publicitare, închirierea de material publicitar,
publicitate radio, servicii administrative pentru
relocarea afacerilor, furnizarea de clasamente
ale utilizatorilor în scopuri comerciale sau
publicitare, profilarea consumatorilor în scopuri
comerciale sau de marketing, promovarea
vânzarilor pentru terţi, inchirierea de standuri
de vânzare, optimizare pe motoarele de
căutare pentru promovarea vânzărilor, aranjarea
vitrinelor pentru magazine, publicitate prin
televiziune, actualizarea materialelor de
publicitate, actualizarea şi menţinerea datelor în
bazele de date computerizate, actualizarea şi
menţinerea informaţiilor în registre, optimizarea
traficului site-urilor web, indexare web pentru
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scopuri comerciale sau publicitare, scrierea de
texte publicitare.

37. Servicii de construcţii, servicii de instalaţii
şi reparaţii, construcții și demolări de
clădiri, amenajarea spațiilor pentru magazine,
amenajarea interiorului clădirilor companiilor,
curățare igienică (structuri mobile), curățarea
imobilelor, curățarea drumurilor, curățarea
monumentelor, curățarea spațiilor interioare,
curățarea și îngrijirea țesăturilor, materialelor
textile, a pielii, a blănii și a produselor din
aceste materiale, curățarea zonelor industriale,
curățenie în spații publice, decorare de clădiri,
furnizare de informații privind repararea sau
întreținerea de automobile.

───────

(210) M 2022 01406
(151) 22/02/2022
(732) IT LABS TRAINING &

DEVELOPMENT S.R.L., STR.
IOAN BUDAI-DELEANU, NR. 13A,
MANSARDĂ, CAMERA 1, JUD
TIMIȘ, TIMISOARA, 300146, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

IT-Labs

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.11; 16.01.06; 29.01.12

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

41. Educație, instruire
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 2022 01407
(151) 28/02/2022
(732) PUSZTAY ANDRAS JANOS,

BULEVARDUL 21 DECEMBRIE
1989, 17, JUD. CLUJ, CLUJ-
NAPOCA, 400105, CLUJ,
ROMANIA

(540)

transtelex

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

clase:
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, actualizarea informațiilor publicitare
într-o bază de date computerizată, activități
publicitare, în special cu privire la rețele de
telematică și de telefonie, administrare în materie
de activități de marketing, agenții de publicitate,
afișare de anunțuri publicitare pentru pentru terți,
analiza reacției la publicitate și cercetare de
piață, compilare de statistici privind publicitatea,
compilare de anunțuri publicitare pentru a fi
utilizate ca pagini web pe internet, căutare de

36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare, servicii imobiliare,
achiziție de proprietăți imobiliare (pentru
terți), achiziție de proprietăți imobiliare
(în numele terților), achiziții de terenuri
pentru închiriere, administrare de bunuri
imobiliare, administrare de imobile, afaceri
imobiliare, consultanță imobiliară, agenție
imobiliară, furnizare de cazare permanentă,
evaluare și gestionare de bunuri imobiliare,
consultanță privind achiziționarea de
bunuri imobiliare, managementul proprietăților
imobiliare, închiriere de bunuri imobiliare și de
proprietăți.

(591) Culori revendicate: albastru închis
(R64G97B172), albastru deschis
(R105G184B230), portocaliu
(R240G129B51)

(591) Culori revendicate: albastru, verde
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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sponsorizare, cronică publicitară, dezvoltare de
concepte de marketing

───────

(210) M 2022 01408
(151) 23/02/2022
(732) CRISTIANA-GEORGIANA IANCU,

STRADA VITIOARA 13D, CASA,
SECTOR 3, BUCURESTI, 322311,
ROMANIA

(540)

părpepăr
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Preparate pentru înfrumusețarea părului,
produse de toaletă
25. Articole pentru acoperirea capului, articole
de îmbrăcăminte
35. Servicii prestate online de un magazin de
vânzare cu amănuntul pentru produse cosmetice
și de înfrumusețare
41. Organizarea de seminarii educative în
materie de terapii de înfrumusețare, organizarea
de seminarii educative.
44. Servicii furnizate de saloane de coafură și
înfrumusețare, servicii de consultanță cu privire
la tratamentele de înfrumusețare, servicii de
igienă și frumusețe pentru oameni, servicii pentru
vopsirea părului

───────

(210) M 2022 01409
(151) 23/02/2022
(732) SC NANOTEL SRL, ALEEA ŞCOLII

NR. 8, BL. 50A, AP. 10, JUDEŢUL
PRAHOVA, PLOIEŞTI, PRAHOVA,
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL , STR. 11 IUNIE
NR. 51, SC. A, ET. 1, AP. 4, SECTOR
4, BUCUREŞTI, 040172, ROMANIA

(540)

FABRICA DE BANI
(531) Clasificare Viena:

27.05.01; 29.01.14; 26.01.01; 07.03.25;
26.11.03

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

35. Publicitate, conducerea și administrarea
afacerilor, lucrări de birou, asistență în
afaceri, management și servicii administrative,
servicii de publicitate, marketing și promovare,
servicii de intermediere comercială, servicii de
comenzi online, furnizarea unei piețe online
pentru cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și
servicii, organizare de evenimente, expoziții,
târguri și spectacole în scopuri comerciale,
promoționale și publicitare, organizare de
abonamente la pachete media, servicii de
vânzare cu amănuntul, cu ridicata si online în
legătură cu cărți si alte publicații in domeniul
educației financiare, întrebări privind afacerile,
auditul afacerilor, consultanță în organizarea
și managementul afacerilor, consultanță în
managementul afacerilor, servicii specializate
privind eficiența afacerilor, evaluări ale afacerilor,
investigații privind afacerile, consultanță în
organizarea afacerilor, cercetări privind afacerile,
servicii de consiliere privind managementul
afacerilor, consultanță profesionala în afaceri,
informații în domeniul afacerilor, furnizarea

(591) Culori revendicate: roșu, portocaliu,
violet, albastru
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de informații de afaceri prin intermediul unui
site web, servicii de agenție de informații
comerciale, asistență privind managementul
comercial sau industrial, marketing financiar,
servicii publicitare privind investițiile financiare,
servicii de publicitate privind serviciile financiare,
promovare de servicii financiare și de asigurări,
în numele terților, consultanță în domeniul
afacerilor privind reorganizarea financiară,
întocmire și analiză de situații financiare pentru
afaceri.
36. Servicii bancare, afaceri financiare
și afaceri monetare, asistență financiară,
servicii financiare, investiție financiară,
investiții financiare, planificare financiară și
management financiar, management financiar
și planificare financiară, managementul riscului
financiar, administrarea afacerilor financiare,
managementul pierderilor financiare, gestiunea
activelor financiare, servicii financiare personale,
servicii financiare computerizate, previziuni
financiare, informații financiare, asistență
financiară, planificare financiară, estimări
financiare, servicii financiare privind investițiile,
gestiunea fondurilor financiare.
38. Telecomunicații, difuzare de program TV,
comunicarea cu terminale de computere și acces
internet, furnizarea de forumuri online, servicii
de teleconferință și videoconferință, furnizare
de instalații de videoconferință, transmisie de
podcasturi, transmisie on-line de publicații
electronice, transmisii audio, video și multimedia
prin internet și alte rețele de comunicații, emisiuni
televizate, comunicare (transmisie) prin bloguri
online, servicii de de transmisie, difuzare de
informații financiare.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale, publicare de materiale
educative tipărite, publicare de afișe, organizare
de conferințe, creare (redactare) de podcast-
uri, servicii de editare, întocmire de rapoarte și
redactare de texte, altele decât cele publicitare,
organizare de conferințe educaționale, creare
(redactare) de conținut educațional pentru
podcasturi, publicare multimedia, publicare
multimedia de reviste, jurnale și ziare, publicare
multimedia a publicațiilor electronice, organizare
de evenimente educative, organizare de
evenimente de divertisment și evenimente
culturale, organizare de seminariî și congrese,
instruire în domeniul furnizării de servicii
financiare, educație și instruire, publicare de
cărți și reviste, publicare multimedia de cărți,
împrumut de cărți și publicații periodice, transfer
de know-how (instruire), distribuție de filme.

42. Crearea și dezvoltarea programelor de
calculator, crearea de site-uri web, crearea si
întreținerea de site-uri web.

───────

STR. MOARA DE FOC, NR. 35,
JUD. IAȘI, IAȘI, 700520, IAȘI,
ROMANIA

(540)

Dormi bine, ești bine.

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

clase:
3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, uleiuri esenţiale.
5. Preparate farmaceutice şi medicale,
preparate sanitare pentru scopuri medicale,
substanţe
şi alimente dietetice adaptate pentru scopuri
medicale, alimente pentru sugari, suplimente
dietetice de uz uman, plasturi, materiale de
pansat.
35. Strângerea la un loc, în folosul terţilor,
a produselor din clasele 3 și 5 (cu excepţia
transportului acestora), permiţând clienţilor să
vadă şi să cumpere în mod convenabil aceste
produse, astfel de servicii pot fi furnizate
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, sau prin intermediul site-urilor web,

(210) M 2022 01411
(151) 23/02/2022
(732) S.C. FITERMAN PHARMA S.R.L.,

(591) Culori revendicate: albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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promovare comerciala, servicii de comerț online
cu amănuntul referitoare la produsele din clasele
3 și 5.

───────

(210) M 2022 01414
(151) 23/02/2022
(732) RAZVAN ALEXANDRU PELMUS,

STR. TEILOR, NR.27, COMUNA
CHIAJNA, JUDETUL ILFOV, SAT
DUDU, ILFOV, ROMANIA

(540)

SAGA RAVE NATION

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.11.01; 26.03.04

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

38. Telecomunicaţii.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.

───────

(210) M 2022 01415
(151) 23/02/2022
(732) DRAGOS SAFTA, STR.

CARARUIA NR. 33-35 SC. B
ET.8 AP.142-142BIS, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

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

(540)

SAFTA
(531) Clasificare Viena:

29.01.02; 27.05.01; 27.05.17; 02.03.01;
02.03.16

clase:
29. Piure de roșii, roșii decojite, roșii, preparate,
roșii conservate, concentrat de roșii, roșii în
conservă, extracte de roșii, suc de roșii pentru
gătit, bulion (fiertură), creme tartinabile pe bază
de usturoi.
30. Sos de roșii, ketchup de roșii, sosuri pentru
pizza, sosuri de carne, sosuri, sosuri conservate,
sosuri condimentate, sosuri barbecue, sosuri
salsa, sosuri curry, sosuri pentru gătit, sosuri
pentru mâncare, sosuri pentru spaghetti, sosuri
gata făcute, sosuri pentru salate, sosuri cu
ierburi, sosuri pentru pui, sosuri sărate, sosuri
condimentate (chutney) și paste, sosuri pentru
tacos, sosuri marinate continand condimente,
sosuri care conțin mirodenii, sosuri pe bază
de maioneză, arome sub formă de sosuri
deshidratate, arome sub formă de sosuri
concentrate, sosuri pentru ungere (de uz

(591) Culori revendicate: auriu (Hex #e6bc94)
(511)    Produse și/sau servicii grupate pe
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alimentar), produse alimentare preparate sub
formă de sosuri, sosuri pe bază de cremă de
trufe, sosuri din pulpă de legume ( alimente),
amestecuri pentru prepararea sosurilor, sos de
usturoi.
32. Suc de roșii (băuturi).

în legătură piure de roșii, roșii decojite, roșii,
preparate, roșii conservate, concentrat de roșii,
roșii în conservă, extracte de roșii, suc de
roșii pentru gătit, bulion, creme tartinabile pe
bază de usturoi, sos de roșii, ketchup de
roșii, sosuri pentru pizza, sosuri de carne,
sosuri, sosuri conservate, sosuri condimentate,
sosuri barbecue, sosuri salsa, sosuri curry,
sosuri pentru gătit, sosuri pentru mâncare,
sosuri pentru spaghetti, sosuri gata făcute,
sosuri pentru salate, sosuri cu ierburi, sosuri
pentru pui, sosuri sărate, sosuri condimentate
(chutney) și paste, sosuri pentru tacos, sosuri
marinate continand condimente, sosuri care
conțin mirodenii, sosuri pe bază de maioneză,
arome sub formă de sosuri deshidratate,
arome sub formă de sosuri concentrate, sosuri
pentru ungere (de uz alimentar), produse
alimentare preparate sub formă de sosuri,
sosuri pe bază de cremă de trufe, sosuri
din pulpă de legume (alimente), amestecuri
pentru prepararea sosurilor, sos de usturoi, suc
de roșii (băuturi), consiliere în afaceri privind
francizarea, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu piure de roșii, roșii decojite, roșii,
preparate, roșii conservate, concentrat de roșii,
roșii în conservă, extracte de roșii, suc de
roșii pentru gătit, bulion, creme tartinabile pe
bază de usturoi, sos de roșii, ketchup de
roșii, sosuri pentru pizza, sosuri de carne,
sosuri, sosuri conservate, sosuri condimentate,
sosuri barbecue, sosuri salsa, sosuri curry,
sosuri pentru gătit, sosuri pentru mâncare,
sosuri pentru spaghetti, sosuri gata făcute,
sosuri pentru salate, sosuri cu ierburi, sosuri
pentru pui, sosuri sărate, sosuri condimentate
(chutney) și paste, sosuri pentru tacos, sosuri
marinate continand condimente, sosuri care
conțin mirodenii, sosuri pe bază de maioneză,
arome sub formă de sosuri deshidratate, arome
sub formă de sosuri concentrate, sosuri pentru
ungere (de uz alimentar), produse alimentare
preparate sub formă de sosuri, sosuri pe bază
de cremă de trufe, sosuri din pulpă de legume
( alimente), amestecuri pentru prepararea
sosurilor, sos de usturoi, suc de roșii (băuturi),
publicitate, inclusiv publicitatea online pentru
piure de roșii, roșii decojite, roșii, preparate,
roșii conservate, concentrat de roșii, roșii în
conservă, extracte de roșii, suc de roșii pentru
gătit, bulion, creme tartinabile pe bază de usturoi,
sos de roșii, ketchup de roșii, sosuri pentru
pizza, sosuri de carne, sosuri, sosuri conservate,
sosuri condimentate, sosuri barbecue, sosuri
salsa, sosuri curry, sosuri pentru gătit, sosuri
pentru mâncare, sosuri pentru spaghetti, sosuri
gata făcute, sosuri pentru salate, sosuri cu

35. Servicii de vânzare de alimente prin
magazine de desfacere cu amănuntul fără
personal, servicii prestate online de un
magazin de vânzare cu amănuntul pentru
piure de roșii, roșii decojite, roșii, preparate,
roșii conservate, concentrat de roșii, roșii
în conservă, extracte de roșii, suc de roșii
pentru gătit, bulion, creme tartinabile pe
bază de usturoi, sos de roșii, ketchup de
roșii, sosuri pentru pizza, sosuri de carne,
sosuri, sosuri conservate, sosuri condimentate,
sosuri barbecue, sosuri salsa, sosuri curry,
sosuri pentru gătit, sosuri pentru mâncare,
sosuri pentru spaghetti, sosuri gata făcute,
sosuri pentru salate, sosuri cu ierburi, sosuri
pentru pui, sosuri sărate, sosuri condimentate
(chutney) și paste, sosuri pentru tacos, sosuri
marinate continand condimente, sosuri care
conțin mirodenii, sosuri pe bază de maioneză,
arome sub formă de sosuri deshidratate,
arome sub formă de sosuri concentrate, sosuri
pentru ungere (de uz alimentar), produse
alimentare preparate sub formă de sosuri,
sosuri pe bază de cremă de trufe, sosuri
din pulpă de legume (alimente), amestecuri
pentru prepararea sosurilor, sos de usturoi, suc
de roșii (băuturi), administrarea magazinelor,
administrarea afacerilor magazinelor de comerț
cu amănuntul de piure de roșii, roșii decojite,
roșii, preparate, roșii conservate, concentrat de
roșii, roșii în conservă, extracte de roșii, suc
de roșii pentru gătit, bulion, creme tartinabile
pe bază de usturoi, sos de roșii, ketchup de
roșii, sosuri pentru pizza, sosuri de carne,
sosuri, sosuri conservate, sosuri condimentate,
sosuri barbecue, sosuri salsa, sosuri curry,
sosuri pentru gătit, sosuri pentru mâncare,
sosuri pentru spaghetti, sosuri gata făcute,
sosuri pentru salate, sosuri cu ierburi, sosuri
pentru pui, sosuri sărate, sosuri condimentate
(chutney) și paste, sosuri pentru tacos, sosuri
marinate continand condimente, sosuri care
conțin mirodenii, sosuri pe bază de maioneză,
arome sub formă de sosuri deshidratate,
arome sub formă de sosuri concentrate, sosuri
pentru ungere (de uz alimentar), produse
alimentare preparate sub formă de sosuri,
sosuri pe bază de cremă de trufe, sosuri din
pulpă de legume (alimente), amestecuri pentru
prepararea sosurilor, sos de usturoi, suc de
roșii (băuturi), servicii de vânzare cu amănuntul
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ierburi, sosuri pentru pui, sosuri sărate, sosuri
condimentate (chutney) și paste, sosuri pentru
tacos, sosuri marinate continand condimente,
sosuri care conțin mirodenii, sosuri pe bază
de maioneză, arome sub formă de sosuri
deshidratate, arome sub formă de sosuri
concentrate, sosuri pentru ungere (de uz
alimentar), produse alimentare preparate sub
formă de sosuri, sosuri pe bază de cremă de
trufe, sosuri din pulpă de legume (alimente),
amestecuri pentru prepararea sosurilor, sos de
usturoi, suc de roșii (băuturi), managementul
afacerilor, administrarea afacerilor magazinelor
de comert cu amanuntul in legatura cu piure
de roșii, roșii decojite, roșii, preparate, roșii
conservate, concentrat de roșii, roșii în conservă,
extracte de roșii, suc de roșii pentru gătit,
bulion, creme tartinabile pe bază de usturoi,
sos de roșii, ketchup de roșii, sosuri pentru
pizza, sosuri de carne, sosuri, sosuri conservate,
sosuri condimentate, sosuri barbecue, sosuri
salsa, sosuri curry, sosuri pentru gătit, sosuri
pentru mâncare, sosuri pentru spaghetti, sosuri
gata făcute, sosuri pentru salate, sosuri cu
ierburi, sosuri pentru pui, sosuri sărate, sosuri
condimentate (chutney) și paste, sosuri pentru
tacos, sosuri marinate continand condimente,
sosuri care conțin mirodenii, sosuri pe bază
de maioneză, arome sub formă de sosuri
deshidratate, arome sub formă de sosuri
concentrate, sosuri pentru ungere (de uz
alimentar), produse alimentare preparate sub
formă de sosuri, sosuri pe bază de cremă de
trufe, sosuri din pulpă de legume (alimente),
amestecuri pentru prepararea sosurilor, sos
de usturoi, suc de roșii (băuturi), servicii
de informații comerciale furnizate online dintr-
o bază de date computerizată sau de pe
internet, servicii de marketing, publicitate şi
promovare pentru piure de roșii, roșii decojite,
roșii, preparate, roșii conservate, concentrat de
roșii, roșii în conservă, extracte de roșii, suc
de roșii pentru gătit, bulion, creme tartinabile
pe bază de usturoi, sos de roșii, ketchup de
roșii, sosuri pentru pizza, sosuri de carne,
sosuri, sosuri conservate, sosuri condimentate,
sosuri barbecue, sosuri salsa, sosuri curry,
sosuri pentru gătit, sosuri pentru mâncare,
sosuri pentru spaghetti, sosuri gata făcute,
sosuri pentru salate, sosuri cu ierburi, sosuri
pentru pui, sosuri sărate, sosuri condimentate
(chutney) și paste, sosuri pentru tacos, sosuri
marinate continand condimente, sosuri care
conțin mirodenii, sosuri pe bază de maioneză,
arome sub formă de sosuri deshidratate,
arome sub formă de sosuri concentrate, sosuri
pentru ungere (de uz alimentar), produse

alimentare preparate sub formă de sosuri,
sosuri pe bază de cremă de trufe, sosuri din
pulpă de legume (alimente), amestecuri pentru
prepararea sosurilor, sos de usturoi, suc de
roșii (băuturi), servicii de magazin fizic sau
online de comercializare cu amanuntul si/sau
cu ridicata de piure de roșii, roșii decojite,
roșii, preparate, roșii conservate, concentrat de
roșii, roșii în conservă, extracte de roșii, suc
de roșii pentru gătit, bulion, creme tartinabile
pe bază de usturoi, sos de roșii, ketchup de
roșii, sosuri pentru pizza, sosuri de carne,
sosuri, sosuri conservate, sosuri condimentate,
sosuri barbecue, sosuri salsa, sosuri curry,
sosuri pentru gătit, sosuri pentru mâncare,
sosuri pentru spaghetti, sosuri gata făcute,
sosuri pentru salate, sosuri cu ierburi, sosuri
pentru pui, sosuri sărate, sosuri condimentate
(chutney) și paste, sosuri pentru tacos, sosuri
marinate continand condimente, sosuri care
conțin mirodenii, sosuri pe bază de maioneză,
arome sub formă de sosuri deshidratate,
arome sub formă de sosuri concentrate, sosuri
pentru ungere (de uz alimentar), produse
alimentare preparate sub formă de sosuri,
sosuri pe bază de cremă de trufe, sosuri
din pulpă de legume (alimente), amestecuri
pentru prepararea sosurilor, sos de usturoi,
suc de roșii (băuturi), distribuire de materiale
publicitare, și anume, pliante, prospecte, broșuri,
mostre, în special pentru vânzările la distanță
in legatura cu piure de roșii, roșii decojite,
roșii, preparate, roșii conservate, concentrat de
roșii, roșii în conservă, extracte de roșii, suc
de roșii pentru gătit, bulion, creme tartinabile
pe bază de usturoi, sos de roșii, ketchup de
roșii, sosuri pentru pizza, sosuri de carne,
sosuri, sosuri conservate, sosuri condimentate,
sosuri barbecue, sosuri salsa, sosuri curry,
sosuri pentru gătit, sosuri pentru mâncare,
sosuri pentru spaghetti, sosuri gata făcute,
sosuri pentru salate, sosuri cu ierburi, sosuri
pentru pui, sosuri sărate, sosuri condimentate
(chutney) și paste, sosuri pentru tacos, sosuri
marinate continand condimente, sosuri care
conțin mirodenii, sosuri pe bază de maioneză,
arome sub formă de sosuri deshidratate, arome
sub formă de sosuri concentrate, sosuri pentru
ungere (de uz alimentar), produse alimentare
preparate sub formă de sosuri, sosuri pe bază
de cremă de trufe,sosuri din pulpă de legume
(alimente),    amestecuri pentru prepararea
sosurilor, sos de usturoi, suc de roșii (băuturi),
prezentarea produselor prin toate mijloacele
de comunicare pentru vânzarea cu amănuntul
si ridicata, oferirea de informaţii comerciale şi
consiliere pentru consumatori în legatura cu
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piure de roșii, roșii decojite, roșii, preparate,
roșii conservate, concentrat de roșii, roșii în
conservă, extracte de roșii, suc de roșii pentru
gătit, bulion, creme tartinabile pe bază de usturoi,
sos de roșii, ketchup de roșii, sosuri pentru
pizza, sosuri de carne, sosuri, sosuri conservate,
sosuri condimentate, sosuri barbecue, sosuri
salsa, sosuri curry, sosuri pentru gătit, sosuri
pentru mâncare, sosuri pentru spaghetti, sosuri
gata făcute, sosuri pentru salate, sosuri cu
ierburi, sosuri pentru pui, sosuri sărate, sosuri
condimentate (chutney) și paste, sosuri pentru
tacos, sosuri marinate continand condimente,
sosuri care conțin mirodenii, sosuri pe bază
de maioneză, arome sub formă de sosuri
deshidratate, arome sub formă de sosuri
concentrate, sosuri pentru ungere (de uz
alimentar), produse alimentare preparate sub
formă de sosuri, sosuri pe bază de cremă de
trufe, sosuri din pulpă de legume (alimente),
amestecuri pentru prepararea sosurilor, sos
de usturoi, suc de roșii (băuturi), furnizarea
unui catalog online cu informații despre piure
de roșii, roșii decojite, roșii, preparate, roșii
conservate, concentrat de roșii, roșii în conservă,
extracte de roșii, suc de roșii pentru gătit,
bulion, creme tartinabile pe bază de usturoi,
sos de roșii, ketchup de roșii, sosuri pentru
pizza, sosuri de carne, sosuri, sosuri conservate,
sosuri condimentate, sosuri barbecue, sosuri
salsa, sosuri curry, sosuri pentru gătit, sosuri
pentru mâncare, sosuri pentru spaghetti, sosuri
gata făcute, sosuri pentru salate, sosuri cu
ierburi, sosuri pentru pui, sosuri sărate, sosuri
condimentate (chutney) și paste, sosuri pentru
tacos, sosuri marinate continand condimente,
sosuri care conțin mirodenii, sosuri pe bază
de maioneză, arome sub formă de sosuri
deshidratate, arome sub formă de sosuri
concentrate, sosuri pentru ungere (de uz
alimentar), produse alimentare preparate sub
formă de sosuri, sosuri pe bază de cremă de
trufe, sosuri din pulpă de legume (alimente),
amestecuri pentru prepararea sosurilor, sos
de usturoi, suc de roșii (băuturi), servicii de
intermediere comercială in legatura cu piure
de roșii, roșii decojite, roșii, preparate, roșii
conservate, concentrat de roșii, roșii în conservă,
extracte de roșii, suc de roșii pentru gătit,
bulion, creme tartinabile pe bază de usturoi,
sos de roșii, ketchup de roșii, sosuri pentru
pizza, sosuri de carne, sosuri, sosuri conservate,
sosuri condimentate, sosuri barbecue, sosuri
salsa, sosuri curry, sosuri pentru gătit, sosuri
pentru mâncare, sosuri pentru spaghetti, sosuri
gata făcute, sosuri pentru salate, sosuri cu
ierburi, sosuri pentru pui, sosuri sărate, sosuri

condimentate (chutney) și paste, sosuri pentru
tacos, sosuri marinate continand condimente,
sosuri care conțin mirodenii, sosuri pe bază
de maioneză, arome sub formă de sosuri
deshidratate, arome sub formă de sosuri
concentrate, sosuri pentru ungere (de uz
alimentar), produse alimentare preparate sub
formă de sosuri, sosuri pe bază de cremă de
trufe, sosuri din pulpă de legume (alimente),
amestecuri pentru prepararea sosurilor, sos de
usturoi, suc de roșii (băuturi), organizarea și
coordonarea de evenimente, expoziții, târguri și
spectacole în scopuri comerciale, promoționale
și publicitare pentru vânzarea urmatoarelor
produse piure de roșii, roșii decojite, roșii,
preparate, roșii conservate, concentrat de roșii,
roșii în conservă, extracte de roșii, suc de
roșii pentru gătit, bulion, creme tartinabile pe
bază de usturoi, sos de roșii, ketchup de
roșii, sosuri pentru pizza, sosuri de carne,
sosuri, sosuri conservate, sosuri condimentate,
sosuri barbecue, sosuri salsa, sosuri curry,
sosuri pentru gătit, sosuri pentru mâncare,
sosuri pentru spaghetti, sosuri gata făcute,
sosuri pentru salate, sosuri cu ierburi, sosuri
pentru pui, sosuri sărate, sosuri condimentate
(chutney) și paste, sosuri pentru tacos, sosuri
marinate continand condimente, sosuri care
conțin mirodenii, sosuri pe bază de maioneză,
arome sub formă de sosuri deshidratate,
arome sub formă de sosuri concentrate, sosuri
pentru ungere (de uz alimentar), produse
alimentare preparate sub formă de sosuri,
sosuri pe bază de cremă de trufe, sosuri din
pulpă de legume (alimente), amestecuri pentru
prepararea sosurilor, sos de usturoi, suc de roșii
(băuturi), servicii de import-export in legatura
cu piure de roșii, roșii decojite, roșii, preparate,
roșii conservate, concentrat de roșii, roșii în
conservă, extracte de roșii, suc de roșii pentru
gătit, bulion, creme tartinabile pe bază de usturoi,
sos de roșii, ketchup de roșii, sosuri pentru
pizza, sosuri de carne, sosuri, sosuri conservate,
sosuri condimentate, sosuri barbecue, sosuri
salsa, sosuri curry, sosuri pentru gătit, sosuri
pentru mâncare, sosuri pentru spaghetti, sosuri
gata făcute, sosuri pentru salate, sosuri cu
ierburi, sosuri pentru pui, sosuri sărate, sosuri
condimentate (chutney) și paste, sosuri pentru
tacos, sosuri marinate continand condimente,
sosuri care conțin mirodenii, sosuri pe bază
de maioneză, arome sub formă de sosuri
deshidratate, arome sub formă de sosuri
concentrate, sosuri pentru ungere (de uz
alimentar), produse alimentare preparate sub
formă de sosuri, sosuri pe bază de cremă de
trufe, sosuri din pulpă de legume (alimente),
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amestecuri pentru prepararea sosurilor, sos de
usturoi, suc de roșii (băuturi).

───────

(210) M 2022 01418
(151) 23/02/2022
(732) DRAGOS SAFTA, STR.

CARARUIA NR.33-35 SC.B ET.8
AP.142-142BIS, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

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

(540)

CARNE ȘI SARE
(531) Clasificare Viena:

27.05.01; 27.05.17; 26.01.04
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Carne, carne procesată, carne proaspătă,
carne tocată, carne afumată, carne conservată,
carne congelată, carne ambalată, carne
preparată, carne feliată, carne prăjită, carne
uscată, carne sărată, carne de vânat, carne de
mânzat, carne de porc, carne de vită, carne
de pasăre, carne uscată sfărâmată, carne de
rață, carne proaspătă de pasăre, carne de porc
conservată, produse din carne preparate, carne
de vită feliată, carne gătită, la borcan, carne
gătită, la conservă, pastramă din carne de vită,
produse din carne de miel, carne de rață gătită,
carne de pasăre congelată, chiftele din carne de
pui, friptură de carne de porc, chiftele din carne
de vită, felii de carne de oaie, conserve din carne
de vânat, cârnați din carne de pui, pastramă de
porc, pastramă de pui, pastramă, cârnați, carne
de vită sărată și conservată (corned beef).

35. Servicii de vânzare de alimente prin
magazine de desfacere cu amănuntul fără
personal, servicii prestate online de un magazin
de vânzare cu amănuntul pentru carne si
produse din carne, administrarea magazinelor,
administrarea afacerilor magazinelor de comerț
cu amănuntul, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu diverse tipuri de carne si
produse din carne, consiliere în afaceri privind
francizarea, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu diverse tipuri de carne si produse
din carne, publicitate, inclusiv publicitatea online
pentru diverse tipuri de carne si produse din
carne, managementul afacerilor, administrarea
afacerilor magazinelor de comert cu amanuntul
in legatura cu diverse tipuri de carne si
produse din carne, servicii de informații
comerciale furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, servicii de
marketing, publicitate şi promovare in legatura
cu diverse tipuri de carne si produse din
carne, servicii de magazin fizic sau online de
comercializare cu amanuntul si/sau cu ridicata
in legatura cu diverse tipuri de carne si produse
din carne, distribuire de materiale publicitare,
și anume, pliante, prospecte, broșuri, mostre,
în special pentru vânzările la distanță de
diverse tipuri de carne si produse din carne,
prezentarea produselor prin toate mijloacele de
comunicare pentru vânzarea cu amănuntul si
ridicata de diverse tipuri de carne si produse
din carne, oferirea de informaţii comerciale şi
consiliere pentru consumatori în legatura cu
diverse tipuri de carne si produse din carne,
furnizarea unui catalog online cu informații
despre diverse tipuri de carne si produse din
carne, servicii de intermediere comercială in
legatura cu diverse tipuri de carne si produse
din carne, organizarea și coordonarea de
evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare
pentru vânzarea de diverse tipuri de carne si
produse din carne, servicii de agentii de import-
export in legatura cu diverse tipuri de carne si
produse din carne.
39. Livrare de produse de băcănie, servicii de
livrare de carne si produse din carne, ambalare
de diverse tipuri de carne si produse din carne.

───────
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(210) M 2022 01419
(151) 23/02/2022
(732) DESPEC INTERNATIONAL

SA, SOS. BUCURESTI NORD
NR.10 ,GLOBAL CITY BUSINESS
PARK, CORP O11, SALA MEETING
2, ETAJ 10, JUDETUL ILFOV,
VOLUNTARI, ILFOV, ROMANIA

(740) ALECU BOGDAN, STRADA
L.PATRASCANU NR. 2, JUDETUL
BACAU, BACAU, 600018, BACĂU,
ROMANIA

(540)

DESPEC international

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.01.01; 29.01.12

clase:
5. Laxative, pilule pentru slăbit, adjuvanți
pentru uz medical, preparate astringente de
uz medical, acaricide, aconitină, aldehide de
uz farmaceutic, algicide, alginat pentru uz
farmaceutic, ioduri alcaline de uz farmaceutic,
alcaloizi de uz medical, alcool medicinal,
preparate din aloe vera pentru uz farmaceutic,
amalgam dentar, aminoacizi de uz medical,
aminoacizi de uz veterinar, analgezice,
anestezice, scoarță de angostura (arbori din
america de sud de tip galipea officinalis
sau cusparia trifoliata) de uz medical, soluții
antibacteriene pentru spălarea mâinilor, săpun
antibacterian, antibiotice, preparate pentru
distrugerea păduchilor (pediculicide), șampoane
pediculicide, paraziticide, antiseptice, tampoane
de vată antiseptice, preparate de uz medical
pentru inhibarea apetitului, pastile pentru
suprimarea apetitului, remedii pentru medicina
umană, medicamente de uz veterinar, remedii
de uz dentar, remedii contra constipațieI, vată
sterilă (aseptică), ceaiuri antiastmatice, eteri
de uz farmaceutic, produse caustice de uz
farmaceutic, bandaje de uz medical pentru
ochi, acetați de uz farmaceutic, scutece chiloței
pentru bebeluși, alimente pentru bebeluși,
săruri de uz medical pentru baie, preparate

pentru baie de uz medical, otrăvuri bacteriene,
preparate bacteriene de uz medical sau
veterinar, preparate bacteriologice de uz medical
sau veterinar, fibre dietetice, balsamuri de uz
medical, preparate balsamice de uz medical,
bandaje pentru pansat, scoarțe de copac
de uz farmaceutic, vată de uz medicinal,
calmante, culturi de țesuturi biologice pentru
uz veterinar, preparate biologice de uz
medical, preparate biologice de uz veterinar,
biocide, preparate pe bază de bismut pentru
uz farmaceutic, subnitrat de bismut de uz
farmaceutic, apă de plumb, sânge pentru uz
medical, hematogen, lipitori de uz medical,
plasmă sangvină, creioane hemostatice, tablete
de uz farmaceutic, pilule pentru bronzat, brom
de uz farmaceutic, pudră de cantaridă, produse
chimice pentru tratarea mălurei, preparate
chimice pentru tratarea bolilor care afectează
plantele cerealiere, produse chimice pentru
tratamentul filoxerei, produse chimice pentru
tratarea bolilor viței de vie, anticoncepționale
(produse chimice), conductori chimici pentru
electrozi de electrocardiograf, produse chimice
pentru tratarea manei, preparate chimice pentru
diagnosticarea sarcinii, preparate chimice de uz
medical, preparate chimice de uz farmaceutic,
preparate chimice de uz veterinar, reactivi
chimici de uz medical sau veterinar,
produse chimico farmaceutice, chinchină de uz
medical, chinolină de uz medical, implanturi
chirurgicale formate din țesuturi vii, adezivi
chirurgicali, cloral hidrat de uz farmaceutic,
cloroform, scoarță de condurango de uz medical,
curara, prosoape sanitare, decocturi de uz
farmaceutic, cimenturi dentare, dezodorizante
pentru îmbrăcăminte sau materiale textile,
deodorante, altele decât cele de uz personal
sau de uz veterinar, dezinfectante, dezinfectante
pentru wc-uri chimice, dezinfectante folosite
pentru igienă, săpunuri dezinfectante, detergenți
(detersivi) de uz medical, pâine pentru diabetici,
adaptată în scopuri medicale, preparate de
diagnosticare, preparate de diagnosticare pentru
uz veterinar, reactivi biomarkeri de diagnostic
pentru uz medical, diastaze de uz medical,
substanţe dietetice de uz medical, băuturi
dietetice de uz medical, alimente dietetice de
uz medical, digitalină, ulei eteric de mărar
de uz medical, droguri de uz medical, aliaje
de metale prețioase de uz stomatologic,
preparate albuminoase de uz medical, elixiruri
(preparate farmaceutice), gențiană de uz
farmaceutic, enzime de uz medical, enzime
de uz veterinar, preparate enzimatice de uz
medical, preparate enzimatice de uz veterinar,
acetat de aluminiu de uz farmaceutic, esteri de

(591) Culori revendicate: albastru, mov
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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uz farmaceutic, eucaliptol de uz farmaceutic,
eucalipt de uz farmaceutic, anason de uz
medical, fermenți de uz farmaceutic, grăsimi de
uz medical, grăsimi de uz veterinar, antipiretice,
făină de pește pentru uz farmaceutic, hârtie
pentru prins muște, clei pentru prins muște,
preparate pentru omorât muște, formaldehidă
de uz farmaceutic, produse contra degerăturilor,
unguent antidegerături de uz farmaceutic,
fungicide, acid galic de uz farmaceutic, gaz de uz
medical, alimente uscate prin înghețare adaptate
pentru uz medical, carne uscată prin înghețare
adaptată pentru uz medical, truse portabile
de medicamente, gelatină pentru uz, geluri
pentru stimularea sexuală, lăptișor de matcă
pentru uz farmaceutic, otrăvuri, glucoza de uz
medical, glicerină de uz medical, glicerofosfați,
amalgame dentare din aur, gaiacol de uz
farmaceutic, gumă de uz medical, gume-gutta
de uz medical, balsam de gurjun (gurgu,
gurgum sau gurjum) de uz medical, adezivi
pentru proteze dentare, hemoglobină, produse
antihemoroidale, agenți pentru combaterea
ciupercii de putregai uscat, drojdie de uz
farmaceutic, plasturi, remedii contra transpirației
picioarelor, remedii contra transpirației, erbicide,
cărbune de lemnde uz farmaceutic, alimente
omogenizate adaptate pentru uz medical,
extracte de hamei de uz farmaceutic, hormoni
de uz medical, ciment pentru copitele
animalelor, soluții contra bătăturilor, inele
pentru bătăturile de la picioare, produse
repulsive pentru câini, produse pentru spălarea
câinilor (insecticide), hidrastină, hidrastinină,
preparate imunostimulatoare, vaccinuri, fillere
dermice injectabile, scutece igienice pentru
incontinență, insecticide, insectifuge, șampoane
insecticide pentru animale, soluții insecticide
pentru spălături veterinare, lubrifianți sexuali
personali, alge roșii marine de uz medical,
izotopi de uz medical, jalapă, iod de uz
farmaceutic, ioduri de uz farmaceutic, iodoform,
tinctură de iod, pastă de jojoba de uz medical
(arbore fructifer meridional), săruri de potasiu
de uz medical, calomel (fungicide), sprayuri
refrigerante pentru uz medical, camfor de
uz medical, ulei camforat de uz medical,
zahăr candel cristalizat de uz medical, capsule
fabricate din polimeri pe bază de dendrimeri
pentru produse farmaceutice, capsule pentru
medicamente, cașete pentru uz farmaceutic,
carbonil (antiparazitar), cataplasme, catechu
(extract de acacia catechu) de uz farmaceutic,
gumă de mestecat de uz medical, cauciuc
de uz dentar, germicide, benzi adezive pentru
uz medical, benzi adezive pentru medicină,
ciment de os pentru chirurgie și ortopedie,

cocaină, colagen de uz medical, colodiu de
uz farmaceutic, picături pentru ochi, comprese,
ierburi de fumat de uz medical, extracte din
plante de uz medical, ceaiuri din plante pentru
uz medicinal, creozot de uz farmaceutic, scoarță
de croton, culturi de microorganisme de uz
medical sau veterinar, lemn dulce de uz
farmaceutic, produse pentru distrugerea larveor,
ulei din ficat de cod, semințe de in de uz
farmaceutic, făină de in de uz farmaceutic,
lecitină de uz medical, linimente (preparate
farmaceutice lichide sau semisolide folosite
pentru fricțiuni sau aplicații locale), soluții pentru
lentile de contact, solvenți pentru îndepărtarea
plasturilor, loțiuni de uz farmaceutic, loțiuni de
uz veterinar, produse pentru purificarea aerului,
lupulină de uz farmaceutic, magnezie de uz
farmaceutic, malț de uz farmaceutic, băuturi
din lapte de malț de uz medical, emulsie
de migdale de uz farmaceutic, scoarță de
manglier de uz farmaceutic, lumânări pentru
masaj de uz terapeutic, produse chimice pentru
distrugerea șoarecilor, preparate medicale
pentru slăbire, picături pentru ochi medicinale,
furaj medicamentos, poțiuni medicinale, loțiuni
de păr medicamentoase, ierburi medicinale,
infuzii medicinale, preparate medicinale pentru
creșterea părului, loțiuni medicinale după-ras,
săpunuri medicinale, șampoane medicinale,
șampoane medicinale pentru animale de
companie, ceai medicinal, preparate de toaletă
medicinale, șampoane uscate medicinale,
produse medicinale pentru curățarea dinților,
apă de mare pentru băi medicinale, faină
de uz farmaceutic, apă de melisă pentru uz
farmaceutic, unsoare pentru muls, slipuri pentru
menstruaţie, mentol, fermenți lactici de uz
farmaceutic, lapte praf pentru copii mici, lactoză
pentru uz farmaceutic, suplimente alimentare
pe bază de minerale, ape minerale pentru
uz medicinal, săruri de ape minerale, brățări
impregnate cu produse pentru respingerea
insectelor, șervețele impregnate cu loțiuni
farmaceutice, preparate pentru tratarea acneei,
preparate pentru tratarea arsurilor, produse
sterilizante pentru soluri, produse antiurice,
preparate pentru calozități, produse pentru
odorizarea aerului, preparate pentru facilitarea
erupțieei dinților, preparate de uz medical
pentru spălături, preparate pentru reducerea
activității sexuale, preparate pentru distrugerea
animalelor dăunătoare, ceară pentru mulaje
dentare, moleschin de uz medical, chiloți
igienici, nămol pentru baie, nămoluri medicinale,
preparate pentru combaterea moliilor, hârtie cu
insecticid contra moliilor, apă de gură pentru
uz medical, corn de secară de uz farmaceutic,
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scoarță de mirobolan de uz farmaceutic, bulion
de cultură pentru bacteriologie, alimente pe
bază de albumină de uz medical, substanțe
nutritive pentru microorganisme, suplimente
nutritive, suplimente alimentare pe bază de
pudră de acai, suplimente alimentare pe bază
de albumină, suplimente nutritive pe bază de
alginat, suplimente alimentare pe bază de
enzime, suplimente alimentare pe bază de
lăptișor de matcă, suplimente alimentare pe
bază de glucoză, suplimente alimentare pe
bază de drojdie, suplimente dietetice pe bază
de cazeină, suplimente alimentare pe bază
de semințe de in, suplimente alimentare pe
bază de ulei de semințe de in, suplimente
alimentare pe bază de lecitină, suplimente
alimentare pe bază de polen, suplimente
alimentare pe bază de propolis, suplimente
alimentare proteice, suplimente alimentare pe
bază de germeni de grâu, suplimente alimentare
pentru animale, suplimente alimentare cu efect
cosmetic, narcotice, bicarbonat de sodiu de uz
farmaceutic, săruri de sodiu de uz medical,
produse derivate din procesarea cerealelor
pentru uz dietetic sau medical, substanțe cu
acțiune în bolile de nervi, gumă cu nicotină
destinată utilizării ca sprijin în procesul renunțării
la fumat, plasturi cu nicotină destinați utilizării ca
ajutători pentru renunțarea la fumat, preparate
nutraceutice de uz terapeutic sau medical,
uleiuri medicinale, opiate, opiu, opodeldoc
(liniment), produse organoterapeutice, pastile
antioxidante, hârtie pentru cataplasme cu
muștar, zgărzi antiparazitare pentru animale,
produse antiparazitare, pectină de uz
farmaceutic, pepsine de uz farmaceutic, peptone
de uz farmaceutic, pudră de perle pentru uz
medicinal, pesticide, mentă de uz farmaceutic,
extracte vegetale de uz farmaceutic, plasturi
cu suplimente de vitamine, creioane caustice,
preparate farmaceutice, preparate pe bază
de var pentru uz famaceutic, preparate
farmaceutice pentru tratarea mătreții, preparate
pentru arsuri solare de uz farmaceutic, produse
farmaceutice pentru îngrijirea pieleii, fenol de
uz farmaceutic, fosfați de uz farmaceutic,
preparate fitoterapeutice de uz medical, produse
anticriptogamice, pomezi de uz medical,
porțelan pentru proteze dentare, preparate
bronhodilatatoare, preparate cu oligoelemente
pentru consum uman și animal, produse pentru
sterilizare, propolis pentru uz farmaceutic,
suplimente proteice pentru animale, praf de
piretru, quassia (lemn amar) de uz medical,
quebracho de uz medical, alifie cu mercur,
substanțe radioactive de uz medical, radiu de
uz medical, otravă pentru șobolani, bețișoare

fumigante, produse pentru fumigație, de uz
medical, hârtie de turnesol de uz medical, hârtie
de turnesol de uz veterinar, preparate pentru
curățarea lentile de contactlor, truse medicale
de voiaj, rădăcina de revent de uz farmaceutic,
săruri contra leșinului, ulei de ricin de uz
medical, substanțe de contrast radiologic pentru
uz medical, unguente de uz farmaceutic, săruri
de uz medical, săruri pentru băi de ape minerale,
sarsaparilla pentru uz medicinal, oxigen de uz
medical, băi de oxigen, chiloți absorbanți pentru
incontinență, acizi de uz farmaceutic, fire de
uz medical, somnifere, abrazivi de uz dentar,
preparate pentru distrugerea limacșilor, floare
de pucioasă de uz farmaceutic, fitile de sulf
(dezinfectante), muștar de uz farmaceutic, ulei
de muștar de uz medical, sinapisme, seruri,
medicamente seroterapeutice, produse sicative
de uz medical, siropuri de uz farmaceutic,
bandaje scapulare de uz chirurgical, produse
antisolare (unguente contra arsurilor solare),
celule stem de uz medical, celule stem
pentru uz veterinar, amidon de uz dietetic sau
farmaceutic, steroizi, tampoane pentru alăptat,
stricnină, substanțe astringente, sulfamide
(medicamente), supozitoare, extracte de tutun
(insecticide), țigarete fără tutun, de uz medical,
tampoane pentru menstruație, terebentină de
uz farmaceutic, ulei de terebentină de uz
farmaceutic, preparate terapeutice pentru baie,
ape termale, timol de uz farmaceutic, produse
pentru spălarea animalelor (insecticide), tincturi
de uz medical, tonice (medicamente),
transplanturi (țesuturi vii), glucoză de uz medical,
produse pentru distrugerea verminei, spălături
vaginale de uz medical, vaselină rectificată de uz
medical, tifon pentru pansamente, pansamente
de uz medical, pansamente chirurgicale, vată
hidrofilă, digestive de uz farmaceutic, produse
vezicante, produse veterinare, produse pentru
spălarea vitelor (insecticide), preparate cu
vitamine, seringi preumplute de uz medical,
creioane contra negilor, apă oxigenată de
uz medical, bețișoare cu vată pentru uz
medical, substanțe rășinoase insectifuge, tartru
de uz farmaceutic, scutece pentru animale
de companie, bureți vulnerari, antihelmintice,
rădăcini ale plantelor medicinale, materiale
pentru plombarea dinților, lacuri dentare, lemn
de cedru folosit ca insectifug, eteri de celuloză
de uz farmaceutic, esteri de celuloză de uz
farmaceutic, zahăr de uz medical.
7. Mașini, mașini-unelte, mașini atomizoare,
maşini pentru mișcare și manevrare, maşini
pentru măturare, curățare și spălare, mașini de
distribuire, mașini și mașini-unelte de urgență și
salvare, mașini și mașini-unelte pentru tratarea
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materialelor și pentru fabricare, mașini de
aprovizionare cu apă (pompe), mașini electrice
de gaurit, mașini de aspirare pentru curățarea de
impurități, mașini industriale de aspirare folosite
în producție, mașini suflante, mașini pentru
umflarea baloanelor, mașini pentru tabletat,
mașini pentru absorbția aerului, mașini de
curățat bazinele de înot, mașini de curățat
covoare (electrice), mașini de măturat, mașini de
măturat covoare, mașini de măturat cu rol de
curățare a piscinelor, mașini de spălare a ouălor
viermilor de mătase, mașini de spălat, mașini
de spălat articole de îmbrăcăminte (electrice),
mașini de spălat covoare, mașini de spălat cu
cilindru pentru spălarea cilindrilor de imprimare,
mașini de întreținere a podelelor (acționate
electric) pentru șlefuire, mașini de spălat de
uz casnic, mașini de spălat electrice, mașini
de spălat electrice, de uz industrial, mașini de
spălat folosite în spălătorii (care funcționează
cu monede), mașini de spălat haine (sistem
preplătit), mașini de spălat industriale, mașini
de spălat sticle, mașini de spălat pentru veselă,
mașini de spălat podeaua, mașini de spălat
vase de uz casnic, mașini de spălat vase de
uz menajer, mașini de spălat vasele, de uz
industrial, mașini de spălat vehicule, mașini
de uscat gogoși de mătase, mașini electrice
de ceruit de uz casnic, mașini electrice de
ceruit pentru uz casnic, mașini electrice de
curățare cu abur, mașini electrice de curățare
prin aspirație de uz casnic, mașini industriale
de curățare (lustruire) pentru pardoseli, mașini
industriale de curățare prin șamponare, mașini
industriale de curățat covoare, mașini industriale
de curățat cu vid, mașini industriale de degresat,
mașini industriale pentru aspirarea covoarelor,
mașini industriale pentru curățare chimică,
mașini industriale pentru curățarea pardoselilor,
mașini pentru curățarea nisipului, mașini pentru
curățarea petelor, mașini pentru curățarea
podelelor, mașini pentru curățarea uscată a
rufelor, mașini pentru degresare și înălbire
continuă, mașini pentru perierea covoarelor,
mașini pentru spălarea aparatelor de laborator,
mașini pentru spălarea bolurilor (de bucătărie),
mașini pentru înlăturarea rapidă a straturilor
protectoare și a resturilor de adezivi sau spumă
de pe suprafețele de ipsos sau ciment, mașini
pentru șlefuirea podelei, mașini robotizate de
curățare, mașini robotizate pentru curățarea
(lustruirea) podelelor, mașini și aparate electrice
de curățat, mașini și aparate electrice de polizat,
mașini și aparate electrice de șlefuit, mașini și
aparate electrice pentru șamponarea covoarelor,
mașini și aparate electrice pentru șamponat
covoare, mașini de vopsit, mașini pentru tăierea

părului animalelor, mașini de tocat electrice
pentru uz casnic, mașini de decojire pentru
porumb și cereale, mașini de tocat carne,
mașini de sfărâmare, unelte acționate electric,
motoare, cu excepția celor pentru vehiculele
terestre, cuplaje și componente de transmisie,
cu excepția celor pentru vehiculele terestre,
unelte agricole, altele decât uneltele acționate
manual, incubatoare pentru ouă, distribuitoare
automate, pistoale de vopsit, carburatoare, plăci
de zăvorare, ferăstrău cu lanț, dălți pentru
mașini, mandrine (componente de mașini),
pompe de aer comprimat, compresoare (mașini),
mandrine de gaunt (componente de mașini),
mașini electrice de gaunt, aparate de sudură cu
arc electric, ciocane electrice, aparate electrice
de sudură, aparate de ridicare, curele de
ridicare, tobe (componente de mașini), aparate
de tăiere cu arc electric, ghidaje pentru mașini,
pistoale de lipit electrice, scule manuale, altele
decât cele acționate manual, mori pentru uz
caznic, altele decât cele acționate manual,
mori (mașini), motoare electrice, altele decât
cele pentru vehiculele terestre, segmenți de
piston, pistoane pentru cilindre, pistoane pentru
motoare, pistoane (componente ale mașinilor
sau motoarelor), pompe cu aer comprimat,
dispozitive de acționare pentru pompe de
vid, ejectoare (pompe), lagăre pentru pompe
cu vid, membrane pentru pompe, pompe
pentru mașini de muls, pistoale pentru pompe
de alimentare cu carburant, pompe, pompe
aspirante, pompe axiale, pompe centrifuge,
pompe centrifuge cu autoamorsare, pompe
centrifuge pentru unitățile de condensare,
pompe (componente ale mașinilor sau ale
motoarelor), pompe, compresoare și suflante,
pompe cu autoreglare (altele decât cele
pentru furnizare de combustibil la stațiile de
alimentare), pompe cu diafragmă, pompe cu
diafragmă pentru pomparea materialelor semi-
lichide, pompe cu diafragmă pentru pomparea
materialelor fluide, pompe cu diafragmă pentru
pomparea materialului lichid, pompe cu osmoză
inversă, pompe cu roți dințate, pompe cu spirală,
pompe cu șurub excentric, pompe cu turbină
verticală, pompe cu volum controlat, pompe de
aer, pompe de aer (instalații de garaje), pompe
de aer pentru terarii, pompe de aerare, pompe
de aerare pentru acvarii, pompe de aerare pentru
corpuri de apă, pompe de aerare pentru iazuri,
pompe de alimentare, pompe de apă, pompe de
apă acționate cu motor, pompe de apă centrifuge
pentru uz casnic, pompe de apă folosite la
motoare, pompe de apă pentru aerarea bazinelor
cu apă, pompe de apă pentru aerisirea acvariilor,
pompe de apă pentru băi, pompe de apă
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pentru băi spa, pompe de apă pentru dușuri,
pompe de apă pentru piscine, pompe de apă
pentru unități de filtrare a apei, pompe de apă
pentru utilizare în iazuri de grădină, pompe de
apă pentru utilizare în terarii, pompe de apă
pentru utilizare în acvarii, pompe de căldură
(piese pentru mașini), pompe de circulație,
pompe de combustibil, pompe de combustibil
(cu autoreglare), pompe de combustibil pentru
vehiculele cu motor, pompe de combustibil
pentru motoare, pompe de combustibil pentru
vehicule terestre, pompe de difuzie, pompe de
distribuire, pompe de distribuție a combustibilului
pentru stațiile de alimentare, pompe de drenare
cu ulei, pompe de duș, pompe de eliminare
a depunerilor, pompe de gresare, pompe
de gresare (mașini-unelte), pompe de gresat
acționate cu aer comprimat, pompe de injecție
a combustibilului, pompe de macerare, pompe
de presiune, pompe de presiune pentru mașini
și instalații de spălat, pompe de refulare, pompe
de santină, pompe de ulei pentru motoare,
pompe de ulei pentru motoare de vehicule
terestre, pompe de ulei pentru vehicule terestre,
pompe de valuri pentru acvarii, pompe de vid,
pompe de vid cu piston, pompe de vid (mașini),
pompe de vid și de refulare, pompe electrice,
pompe electrice de apă, pompe electrice de
apă pentru băi spa, pompe electrice de apă
pentru băi, pompe electrice de apă pentru
piscine, pompe electrice de grădină, pompe
electrice pentru iazuri, pompe electrice pentru
piscine, pompe electrice submersibile, pompe
folosite în industria alimentară (mașini), pompe
hidraulice, pompe hidraulice cu servocontrol,
pompe pentru aerosoli, pompe pentru beton,
pompe pentru extracția de gaze (mașini),
pompe pentru extragerea de lichide (mașini),
pompe pentru extragerea de vapori (mașini),
pompe pentru fluide, pompe pentru instalația
de răcire a motoarelor, pompe pentru instalații
de încălzire, pompe pentru instalațiile de
recuperare a agentului frigorific, pompe pentru
mori de vânt, pompe pentru motoare de vehicule
terestre, pompe pentru nămol, pompe pentru
temperaturi înalte, pompe pneumatice, pompe
pneumatice de gresare, pompe pneumatice
pentru alimentarea cu gaze lichefiate, pompe
reprezentând componente ale mașinilor de
spălat, pompe robotizate cu aer comprimat,
pompe rotative, pompe rotative cu lobi,
pompe rotative cu roți dințate, pompe rotative
volumetrice, pompe submersibile, rotoare pentru
pompe centrifuge, segmenți de piston pentru
pompe termice, supape (componente ale
pompelor), supape pentru pompe, mașini și
dispozitive electrice pentru polizare, ciocane

mecanice, prese de vin, mașini de pulverizat
vopseaua, demaroare pentru motoare, pompă
de apă, motopompă de apă, motoburghiu
pe benzină, accesorii pentru motoburghie,
compresor, mașini de ascuțit, aparat de sudură
acționat cu gaz, mașini electrice de sudură,
mașini de făcut cârnați, lopeți mecanice,
mașini de îndoit, mașini de zdorbit, mașini
de tăiere, mașini de ondulare, mașini de
plivit, mașini de tuns iarbă, mășini unelte,
mașini cu roți, scule (componente de mașini),
cricuri, turbocompresoare, mașini de debavurat,
transmisii pentru mașini, lanțuri de transmisie,
altele decât cele pentru vehiculele terestre, lopeti
mecanice, mașini de calibrare, roboți (mașini),
mașini de nituire, prese (mașini de uz industrial),
mașini de rabotare, mașini pentru asamblarea
bicicletelor, mașini de daracit, clești de tăiat
(mașini), mașini de ștanțat și filetare.
8. Aparate de epilat electrice si neelectrice,
ustensile manuale pentru aranjarea părului,
accesorii de pedichiură (instrumente manuale),
aparate pentru găurirea urechilor, aparate
electrice de coafare, clești pentru întors
genele, aparate operate manual pentru
îngrijirea cosmetică a sprâncenelor, cuțite de
potcovărie, cuțite pentru debavurat, darace
(unelte manuale), dispozitive electrice de
curbat gene, dispozitive electronice acționate
manual, utilizate pentru exfolierea pielii,
fiare de călcat, fiare de călcat electrice,
instrumente pentru tunderea și îndepărtarea
părului, foarfece (ustensile de mână), foarfece
de uz personal (electrice și neelectrice),
foarfece pentru cuticule, foarfeci (unelte
acționate manual), instrumentar de pedichiură,
instrumente manuale folosite în îngrijirea
frumuseții, mașini de tuns, mașini de tuns
(manuale), mașini de tăiat, lame de mașini
de tăiat, ondulatoare pentru gene, ondulator
electric de păr (ustensile de mână), pensete,
ustensile pentru arta corporală (ustensile
de mână), 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 (unelte de mână),
separatoare de gene, suporturi pentru foarfece,
instrumente manuale de tuns, unelte de mână
folosite la eliminarea pielii întărite, unelte
de mână pentru exfolierea pielii, aparate de
tatuare, ace pentru tatuaje, aparate pentru
făcut găuri în urechi, instrumente sterile pentru
piercing corporal, aparate pentru epilat prin
electroliză, aparate pentru epilat, electrice sau
neelectrice, aparate laser pentru epilare, altele
decât cele de uz medical, pile de unghii pentru
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manichiură, accesorii pentru manichiură, truse
de manichiură, truse de manichiură (electrice),
etuiuri pentru instrumente de manichiură, truse
de pedichiură, truse de pedichiură electrice,
linguri, cuţite de masă, furculiţe şi linguri pentru
bebeluşi.capete de șurubelniță pentru unelte de
mână, dispozitive de ascuțit cuțite, dispozitive
de ascuțit cuțite (unelte acționate manual),
dispozitive de ascuțit cuțite (scule manuale), roți
de ascuțit pentru cuțite și lame, clești pentru
unghii, acționați manual, pentru animale de
companie, fiare de călcat, non-electrice, fiare de
călcat electrice cu abur, fiare de călcat electrice
cu temperatură controlată, aparate de epilat,
răzuitoare de tapete, mașini de tuns gazon
(instrumente manuale), ondulator electric de păr.
9. Aparate și instrumente pentru înregistrarea,
transmiterea, reproducerea sau procesarea
sunetului, imaginilor sau datelor, suporturi
media înregistrate și descărcabile, software
de calculator, suporturi media digitale sau
analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, calculatoare și dispozitive
periferice de calculator, imprimante, circuite
imprimate, imprimante fotografice, imprimante
matriciale, imprimante scaner, imprimante
optice, comutatoare imprimante, imprimante
termice, aparate pentru imprimare fotografică,
software pentru gestionarea tipăririi la
imprimantă, software de calculator descărcabil
pentru proiectarea și modelarea de produse
imprimabile tridimensionale, reclame luminoase,
afișaje electronice, panouri de afișaj electronic,
dispozitive de afișaj electronice, unități de
afișaj vizual, software de afișaj electronic,
panouri de afișaj electroluminescente, panouri
luminoase de afișaj stradal, panouri mecanice
de afișaj stradal, panouri de semnalizare cu
afișaj digital, dispozitive de afișaj publicitar
(mecanice sau luminoase), panouri de afișaj
din metal (luminoase sau mecanice), etichete
electronice, etichete codificate autoadezive,
etichete autocolante (magnetice), etichete
magnetice de identificare, etichete electronice
de siguranță, etichete electronice pentru mărfuri,
etichete de identificare (codificate), etichete
de identificare (care pot fi citite de aparate),
software de calculator folosit ca interfață de
programare a aplicațiilor (api), software de
calculator descărcabil folosit ca interfață de
programare a aplicației (api), software, aplicații
software descărcabile, software gratuit, software
utilitar, software educational, software adaptabil,
software industrial, software electromecanic,
software senzitiv, software multimedia, software
mobil, software științific, software interactiv,
software social, software antispyware, software

biometric, software bancar, software integrat,
software colaborativ, platforme de software
colaborative (software) înregistrate sau
descărcabile, software pentru fiabilitatea
software-ului, software pentru testarea de
software, software de compilare, software de
comunicații, software de calculator, software
video interactiv, software pentru jocuri, software
de decodare, software pentru tablete, software
de bioinformatică, software pentru editare,
software de asistență, software de simulare,
software pentru studenți, software pentru
divertisment, software pentru fabricație, software
de pregatire, software de telecomunicatii,
software de securitate, software pentru predare,
software de autentificare, software cad-cam,
software pentru logistică, software pentru
domotica, software pentru plăți, pachete de
software, software pentru cartografiere, software
pentru conferințe, software pentru servere,
software de sistem, software pentru criptografie,
software pentru inventariere, software pentru
birouri, software de optimizare, software pentru
testare, software de contabilitate, software
pentru intranet, software pentru topografie,
software pentru planificare, software pentru
prezentare, software de editare, software pentru
extranet, software pentru întreprinderi, software
pentru reportare, software pentru animație,
software de navigație, software de rețea,
software de referință, software de realitate
virtuală, software pentru comprimarea datelor,
microprocesoare programabile prin software,
software pentru gestiunea documentelor,
software de reprezentare tabelară, software
pentru verificarea creditelor, software
pentru recuperarea creanțelor, cartușe
(software) pentru calculatoare, software
pentru tehnoredactare computerizată, software
de calculator (programe), software de
gestiune financiară, grafică digitală (software
descărcabil), software pentru telefoane mobile,
pachete de software integrat, software de
operare încorporat, software de calculator
descărcabil, software pentru recunoasterea
fetelor, software pentru analiză facială, software
pentru realitate augmentată, software pentru
recunoasterea vocala, software informatic
utilitar descărcabil, software de mesagerie
instantanee, software pentru tehnologia
afacerilor, software pentru control parental,
software pentru gestionare locală, software
de divertisment interactiv, software pentru
cursuri virtuale, software de comunicații
unificate, software pentru inginerie electrică,
software de întreținere predictivă, software
pentru inginerie civilă, software pentru inginerie
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mecanică, software de calculator înregistrat,
software antivirus pentru calculatoare, software
pentru cloud computing, software pentru
telefoane inteligente, software pentru plăți
electronice, software pentru recunoasterea
caracterelor, software pentru redirecționarea
mesajelor, software pentru asistent virtual,
software pentru servere virtuale, software
pentru automatizare industrială, software pentru
detectarea incendiilor, software pentru servere
media, software pentru servere proxy, software
pentru afișare video, software pentru controlul
mișcării, software pentru contracte inteligente,
software pentru administrarea prezentării,
software interactiv pentru afaceri, software
descărcabil pentru jocuri, aplicații software
descarcabile pentru roboți, software pentru
conferințe video, software pentru ingineria
produselor, software pentru editare audio,
software pentru simularea aplicațiilor, software
pentru e-mail, software pentru învățare
automată, software de blog-uri, software pentru
server web, aplicații software pentru web
descărcabile, software pentru automatizarea
documentelor, software pentru artă grafică,
software pentru controlarea mediului, software
de inteligență artificială, software de animație
3d, software pentru simulare (formare), software
pentru gestionarea macrodatelor, software
pentru plugin-uri, software pentru monitorizarea
sănătății, software pentru monitorizarea
mediului, pachete de software de calculator,
software pentru telefonie prin calculator,
software de calculator pentru codificare,
software de calculator pentru ingineria de
software asistată de calculator, software pentru
organizarea adunărilor generale, software
de grafică pe calculator, software pentru
gestionarea proceselor industriale, software
pentru cititoare de carduri, platforme de software
de calculator, software pentru mesagerie on-
line, software pentru compunerea de muzică,
software pentru comunicarea de date, software
de prelucrare a datelor, software pentru
motoare de căutare, programe de calculatoare
(software descărcabil), software de aplicații
de calculator, software pentru economizor de
ecran, software de recunoaștere a gesturilor,
aplicații software de calculator, descărcabile,
software de calculator pentru publicitate,
software pentru table interactive whiteboard,
software pentru diagnoză și depanare,
software informatic de uz comercial, software
pentru acces la internet, software pentru
monitorizarea sistemelor informatice, software
pentru prelucrarea tranzacțiilor comerciale,
software de analiză a discursului, software

descărcabil pentru poșta electronică, software
de mesagerie instantanee descărcabil, software
de sincronizare de fișiere, software pentru
mijloace de comunicare, software pentru
flux de lucru, software pentru master în
educație, software utilizat in domeniul muzical,
software de protejare a confidențialității, software
de diagnoză la distanță, software pentru
comunități de utilizatori, aplicații software
pentru telefoane mobile, descărcabile, software
care permite recuperarea datelor, software de
calculator pentru televiziune, software pentru
gestionarea dispozitivelor mobile, software
de administrare de afaceri, software pentru
dezvoltare de aplicații, software de calculator
pentru divertisment, software descărcabil de
pe internet, software pentru servere pentru
imprimante, software pentru servere de aplicații,
software pentru servere de fișiere, software
pentru administrarea de clădiri, software pentru
dezvoltare de produse, software pentru servere
de comunicații, software pentru servere de
cloud, software pentru stocare digitală distribuită,
aplicații software pentru controlul iluminării,
descărcabile, software pentru gestionarea
performanței economice, platforme pentru
controlul reviziei (software), software de
asistență în producție, software pentru extragere
de date, software pentru simulare de vehicule,
software pentru gestionarea riscului operațional,
software pentru medii de dezvoltare, software
pentru repararea erorilor informatice, software
de management de conținut, software de
gestiune a datelor, software de suport
pentru sisteme, software pentru previziuni
de piață, software pe partea de server,
software de comandă pentru mașini, software
pentru streaming de multimedia, software
pentru recuperarea de informații, software
pentru detectarea de riscuri, software de
control de conținut, software pentru acces la
conținut, software pentru fiabilitatea hardware-
ului, software pentru dezvoltare de jocuri,
software pentru tablouri de bord, software pentru
gestionarea de imagini, platforme software
de management colaborativ, software pentru
comerț cu amănuntul, software pentru sisteme
de rezervare, software pentru crearea de
diagrame, software pentru testarea hardware-
ului, software pentru jocuri video pe calculator,
software de interfață grafică pentru utilizator,
software pentru integrarea segmentelor de
control, software pentru asigurarea securității
poștei electronice, software pentru operare
lan (rețea locală), software pentru jocuri de
realitate virtuală, software pentru recunoașterea
optică a caracterelor, software de divertisment
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interactiv pentru calculatoare, software pentru
automatizarea arhivării de date, software
de calculator pentru automatizarea fabricilor,
software de calculator pentru estimarea
costurilor, software de calculatoare pentru
comerț electronic, software pentru controlul
imprimantelor de calculator, cartușe pentru
jocuri de calculator (software), software
pentru upi (interfață universală periferică),
software educațional de calculator pentru copii,
software de calculator pentru administrarea
rețelelor, software de calculator pentru
controlul timpului, software de calculator
pentru programarea faxurilor, software pentru
comandarea terminalelor cu autoservire,
software pentru prelucrarea de imagini digitale,
software utilizat la prelucrarea plachetelor
semiconductoare, software și platforme digitale
de telefonie, aplicații software pentru dispozitive
fără fir descărcabile, software pentru firewall-
uri pentru calculatoare, software multimedia
înregistrat pe cd-rom, software pentru jocuri de
calculator, descărcabil, software de securitate
descărcabil pentru calculatoare, software pentru
sisteme de navigație gps, software pentru
analiza datelor de afaceri, firmware și
software pentru țigări electronice, software
pentru securitatea rețelelor și dispozitivelor,
software pentru întocmire de declarații
fiscale, software și aplicații pentru dispozitive
mobile, software înregistrat pentru jocuri pe
calculator, software pentru jocuri video de
calculator, software-uri descărcabile pentru
cloud computing, descărcabilă, software de
calculator pentru controlul amplificatoarelor,
seturi pentru dezvoltare de software (sdk),
software de aplicații informatice pentru televizor,
software pentru dispozitive electronice digitale
portabile, aplicații software descărcabile pentru
telefoane inteligente, software pentru efectuarea
de tranzacții online, software de calculator
pentru controlul iluminatului, software pentru
gestionarea unui magazin online, software de
aplicații pentru dispozitive mobile, software
pentru documentarea și analiza incendiilor,
aplicații software de tipul business intelligence
descărcabile, software pentru optimizarea
motoarelor de căutare, software pentru
tomografie cu raze x, software de învățare
automată pentru finanțe, software de inteligență
artificială pentru vehicule, software de învățare
automată pentru supraveghere, software pentru
utilități, securitate și criptografie, software de
realitate augmentată pentru simulări, software
de realitate augmentată pentru învățământ,
software pentru aplicații web și servere, software
de realitate virtuală pentru învățământ, software

de cinema de realitate virtuală, software de
învățare automată pentru analize, software de
inteligență artificială pentru analiză, software
pentru procese de fabricație inteligente, software
de inteligență artificială pentru supraveghere,
software de învățare automată pentru publicitate,
software pentru servere de poștă electronică,
software de realitate virtuală pentru simulări,
software pentru realitate virtuală și augmentată,
software pentru administrarea conținutului web
(wcm), software pentru jocuri de calculator,
înregistrat, software interactiv pentru baze
de date, software pentru jocuri cu realitate
augmentată, software de recunoaștere optică
a semnelor, software pentru furnizori de
soluții digitale, software pentru generarea
de imagini virtuale, software de realitate
virtuală pentru telecomunicații, software pentru
automatizarea proceselor robotice (rpa), suite de
programe de birou (software), software pentru
dezvoltarea mijloacelor de comunicare, software
de recunoaștere inteligentă a caracterelor,
software de suport pentru luarea deciziilor,
software pentru speculații intrazilnice (day
trading), software pentru simulare (servicii
de divertisment), software pentru planificarea
resurselor întreprinderii (erp), software pentru
gestionarea lanțului de aprovizionare, software
pentru grafică 3d pe calculator, software de
operare usb (magistrală serială universală),
software de calculator pentru gestionarea
tranzacțiilor financiare, software folosite pentru
dozimetrie în domeniul radioterapiei, dispozitive
de control industriale care includ software,
software de calculator pentru căutarea de
date, software pentru sisteme de operare
pe calculator, software de calculator legat
de istoricul financiar, software de calculator
pentru seturi de caractere, software de
calculator descărcat de pe internet, software
de calculatoare destinat estimării resurselor
necesare, jocuri video programate incluse
pe cartușe (software), instrumente pentru
dezvoltarea de software de calculator, software
de calculator pentru comunicarea între
microcalculatoare, software pentru serverul de
acces la rețea, software pentru livrare de
conținut fără fir, software pentru prelucrarea
de fișiere muzicale digitale, software informatic
pentru crearea de firewall-uri, software de
jocuri electronice pentru telefoane mobile,
software de dezvoltare a unui site web,
software pentru sisteme de navigație prin satelit,
software interactiv multimedia pentru a juca
jocuri, software de calculator descărcabil pentru
gestionarea datelor, software de calculator
descărcabil pentru gestionarea informațiilor,
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software de navigare pe rețele informatice
globale, software pentru fabricare asistată de
calculator (cam), software de monitorizare
de rețele tip cloud, software de proiectare
asistată de calculator (cad), aplicație software
pentru servicii de cloud computing, software
de calculator pentru acționarea de vehicule,
software informatic pentru prelucrarea datelor
de localizare, software de înregistrare a
datelor despre antrenamente, software de
realitate virtuală pentru învățarea medicinei,
software pentru punerea la comun de fișiere,
software pentru sincronizare de baze de date,
software de calculator pentru înregistrare de
sunete, software de modelare și simulare
a incendiilor, software pentru televiziune cu
circuit închis (cctv), software pentru servere de
baze de date, software de marketing pentru
motoare de căutare, software pentru sisteme
de informații geografice (gis), software pentru
rețea fără fir tip mesh, portaluri inteligente
pentru stocare definită prin software, software
pentru supravegherea de articole electronice
(eas), software de învățare automată pentru
domeniul sănătății, software de inteligență
artificială pentru domeniul sănătății, software
pentru inteligență artificială și învățare automată,
software de comunicare, rețelizare și rețele
sociale, software cms (sistem de gestionare a
conținutului), software pentru inginerie asistată
de calculator (cae), software pentru gestionarea
proceselor de afaceri (bpm), software pentru
sisteme informatice de management (mis),
software pentru managementul relațiilor cu
clienții (crm), software de calculator pentru
afișarea mediilor digitale, software de calculator
descărcabil pentru tehnologie blockchain,
software de calculator pentru asistarea
proiectării echipamentelor sportive, programe
pentru jocuri de calculator (software de
calculator), software de calculator pentru
analizarea informațiilor de piață, software
de procesare a datelor pentru reprezentări
grafice, software de operare pe calculator
pentru mainframe-uri, software de operare
pentru wan (rețea zonă extinsă), software
de calculator care permite jucarea de jocuri,
software de procesare a datelor pentru
procesarea textelor, software de calculator
pentru controlul accesului la calculatoare,
software de calculator pentru crearea de modele
financiare, software de simulare pentru utilizare
cu calculatoarele digitale, software de calculator
pentru prelucrarea datelor de comunicare,
software de calculator folosit în domeniul
publicării electronice, software de calculator
pentru gestionarea foilor de calcul, software

de imagistică prin satelit pentru interpretarea
fotografiilor, software pentru controlul funcționării
dispozitivelor audio și video, cartele codificate
pentru accesarea software-ului de calculator,
software informatic pentru comunicații în rețele
fără fir, software de jocuri electronice pentru
dispozitive fără fir, software informatic pentru
administrarea rețelelor de calculatoare locale,
software de divertisment interactiv, descărcabil,
pentru jocuri video, software informatic pentru
sisteme de poziționare globală (gps), software
bios (sistem de bază de intrare/ieșire),
software de comunicare pentru conectarea
rețelelor informatice mondiale, software pentru
prelucrarea imaginilor, materialelor grafice și
textelor, software de calculator descărcabil
pentru transmiterea de informații, software
pentru realitate augmentată destinat creării de
hărți, software de calculator pentru prelucrarea
de imagini digitale, software care permite
funizarea de informații prin internet, middleware
pentru administrarea funcțiilor software pe
dispozitive electronice, software de calculator
în legătură cu domeniul medical, software de
calculator care permite schimb de informații,
software de calculator pentru diseminarea
datelor de localizare, software de prelucrare de
imagini pentru camere auto, software pentru
sisteme electronice de asistență la condus,
software pentru evaluarea comportamentului
clienților în magazine online, software de
calculator pentru curățarea și optimizarea
sistemelor, software chatbot de calculator pentru
simularea de conversații, software de inteligență
artificială pentru mașini fără șofer, software
de comerț electronic și de plăți electronice,
software pentru mijloace de comunicare și
pentru publicare, software pentru operarea și
gestionarea componentelor circuitelor integrate,
software pentru contabilizarea gazelor cu efect
de seră, software pentru detectarea automată
a proceselor economice (abpd), software
educaţional care conține instrucțiuni pentru
jucarea jocurilor, platforme software înregistrate
sau descărcabile, care permit utilizatorilor
să strângă bani, platforme de software de
calculator înregistrat sau descărcabil, aplicații
software descărcabile destinate utilizării cu
imprimante tridimensionale, software pentru
gestionarea ciclului de viață al produselor,
platforme de software de calculator pentru rețele
sociale înregistrate sau descărcabile, software
de recunoaștere optică a codurilor de bare,
software de calculatoare pentru comunicarea cu
utilizatorii calculatoarelor portabile, software de
calculator pentru citirea la distanță a contoarelor,
software interactiv de divertisment pentru
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folosirea cu calculatoare personale, software de
calculator adaptat pentru utilizarea în operarea
calculatoarelor, pachete de software integrat
pentru utilizare la automatizarea laboratoarelor,
suporturi de date pentru calculatoare, care conțin
software înregistrat, software de calculator
pentru interpretarea amprentelor digitale sau
palmare, software pentru facilitarea tranzacțiilor
securizate cu cărți de credit, software de
calculator pentru scanarea imaginilor și a
documentelor, software care permite transmisia
de fotografii către telefoane mobile, software
pentru editarea de imagini, sunete și materiale
video, software de întreținere și operare a unui
sistem informatic, software pentru crearea și
editarea de muzică și sunete, aplicație software
pentru servicii de rețele sociale prin internet
descărcabile, software de jocuri electronice
pentru dispozitive electronice de mână, software
de divertisment interactiv, descărcabil, pentru
jocuri pe calculator, software informatic pentru
convertirea documentelor imagini în formate
electronice, software de comunicare pentru
conectarea utilizatorilor de rețele informatice,
software pentru realitate augmentată destinat
utilizării pe dispozitive mobile, software pentru
jocuri de calculator utilizat jocuri interactive
online, software de calculator pentru compilarea
de date de localizare, software de calculator
pentru colectarea de date de localizare, software
de calculator pentru transmisia de date de
localizare, software pentru servicii de posta
electronica si mesagerie electronica, software
de calculator înregistrat pentru conducere
auto în siguranță, software pentru comanda
aparatelor și instrumentelor pentru iluminat
scenic, software pentru sisteme de detectare
a accesului neautorizat (ids), software de
marketing pentru motoare de căutare pentru
terți, software pentru optimizarea costului pe
clic (pay per click), software pentru jocuri de
calculator folosit pe aparate mobile, software
descărcabil pentru jocuri electronice pentru
dispozitive fără fir, software de calculator pentru
utilizare la proiectarea circuitelor integrate,
software de sistem de gestionare a fluxului
de lucru, platforme de editare colaborativă
în timp real (rtce) (software), software
pentru gestionarea conținutului la nivel de
întreprindere (ecm), software de calculator
pentrumonitorizarea de la distanță a contoarelor,
software pentru controlul și îmbunătățirea calității
sunetului la echipamentele audio, software
de calculator pentru autorizarea accesului
la baze de date, programe de jocuri pe
calculator descărcate de pe internet (software),
calculatoare personale care includ software

privind informații legate de dietă, software pentru
comerț prin intermediul unei rețele globale
de comunicații, software de calculator pentru
crearea de site-uri web dinamice, software
de calculator pentru optimizarea resurselor
audiovizuale ale aplicațiilor multimedia, cutii
adaptate pentru stocarea de discuri de software
de calculator, software pentru organizarea și
vizualizarea de imagini digitale și fotografii,
software de calculator pentru contabilitate inter-
rețea în domeniul telecomunicațiilor, software
de calculator descărcabil pentru monitorizare
la distanță și analiză, software pentru
gestionarea operațională a cardurilor magnetice
și electronice portabile, software de calculator
pentru detectarea pericolelor pentru rețelele de
calculatoare, software care permite furnizarea
de informații prin rețele de comunicare, software
pentru administrarea de jocuri și jocuri de
noroc online, software pentru care permite
furnizarea de medii electronice prin internet,
software pentru integrarea de publicitate online
pe site-uri web, software pentru închirierea de
spațiu publicitar pe site-uri web, software de
calculator care permite căutarea ți recuperarea
de date, software de sistem și de suport de
sistem și firmware, software pentru planificarea,
integrarea și optimizarea aplicațiilor pentru orașe
inteligente, software de calculator descărcabil de
pe rețele globale de calculatoare, software de
calculator pentru comunicarea între calculatoare
printr-o rețea locală, software de calculator
pentru creare de seturi de caractere și
fonturi, software de calculator pentru integrarea
aplicațiilor și a bazelor de date, software
de calculator pentru controlul și gestionarea
accesului la aplicațiile serverului, hardware de
calculator folosit la ingineria de software asistată
de calculator, software pentru protecția datelor
cu caracter personal și a vieții private, software
de calculator pentru testarea vulnerabilității
calculatoarelor și rețelelor de calculatoare,
software pentru aplicații de calculator cu jocuri și
jocuri de noroc, software care permite furnizarea
de medii electronice prin rețele de comunicare,
software de calculator interactiv care furnizează
informații de navigație și călătorie, software
pentru crearea de materiale publicitare online
pe site-uri web, software pentru procesarea
plăților electronice către și de la alte persoane,
software de conversie a limbajului natural
în comenzi executabile de mașini, software
de calculator descărcabil pentru a fi utilizat
ca portmoneu electronic, software descărcabil
pentru accesul și comanda la distanță a
unui calculator, software pentru prelucrarea
datelor și imaginilor pentru realizarea de
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modele tridimensionale, software de calculator
pentru sisteme biometrice de identificare și
autentificare a persoanelor, software de aplicații
pentru calculatoare personale pentru sistemele
de control al documentelor, plăci de circuite
suplimentare pentru conectarea calculatoarelor
la software-ul de rețea, programe de jocuri pe
calculator pentru simularea tranzacțiilor de valori
mobiliare (software), software de calculator care
poate fi descărcat prin intermediul rețelelor
informatice globale, software pentru jocuri pe
calculator destinate utilizării pe telefoanele
mobile și celulare, software pentru jocuri pe
calculator, descărcabil dintr-o rețea globală
de calculatoare, software informatic destinat
utilizării în crearea și elaborarea de site-uri
web, software pentru căutarea și recuperarea de
informații printr-o rețea de calculatoare, software
de calculator pentru comanda de la distanță a
aparatelor de securitate, software de calculator
pentru monitorizarea utilizării calculatoarelor și
internetului de către copii, software de calculator
menit sa faciliteze servicii de teleconferinta,
videoconferinta si videotelefon, software de
control pentru iluminat destinat utilizării în
locații comerciale și industriale, software pentru
aplicații de calculator destinat utilizării cu
dispozitive de calculator portabile, software
de aplicații de calculator destinat utilizării
la implementarea internetului lucrurilor (iot),
software pentru administrarea de date și fișiere și
pentru baze de date, software pentru prelucrarea
de imagini, grafice, conținut audio, conținut
video și text, software de monitorizare, analiză,
control și derulare de operațiuni din lumea
fizică, software de aplicații pentru calculatoare
personale pentru gestionarea sistemelor de
control al documentelor, software pentru
controlul sistemelor de mediu, de acces și de
securitate pentru clădiri, software de comunicare
pe calculator care permite clienților să acceseze
informații referitoare la conturi bancare și să
efectueze tranzacții bancare, drivere software
pentru dispozitive electronice care permit
hardware-ului de calculator și dispozitivelor
electronice să comunice unele cu altele,
software pentru îmbunătățirea posibilităților
audiovizuale ale aplicațiilor multimedia, și
anume integrarea de text, sunet, grafici,
imagini fixe și animate, software pentru
comerțul electronic care permite utilizatorilor
să execute tranzacții comerciale electronice
prin intermediul unei rețele informatice globale,
software pentru realitate augmentată destinat
utilizării pe dispozitive mobile pentru integrarea
datelor electronice cu medii din lumea
reală, software pentru integrarea inteligenței

artificiale și învățării automate în tehnologia
de lucru cu volume mari de date, software
descărcabil pentru jocuri de calculator într-o
rețea informatică mondială și de pe dispozitive
fără fir, aplicatii mobile descărcabile, procesoare
pentru aplicații, aplicații mobile educative,
descărcabile, aplicații educative pentru tablete,
descărcabile, aplicații de calculator educative,
descă rcabile, aplicații software pentru roboți,
descărcabile, aplicații software pentru web,
descărcabile, aplicații pentru circuite specifice
integrate, descărcabile, aplicații pentru fluxul de
lucru, descărcabile, aplicații pentru recuperarea
de informații, descărcabile, aplicații software
pentru dispozitive fără fir, descărcabile,
aplicații software descărcabile pentru telefoane
inteligente, descărcabile, aplicații software
de tipul business intelligence, descărcabile,
aplicații de birou și de întreprindere,
descărcabile, aplicații mobile descărcabile
pentru gestionarea de date, aplicații mobile
descărcabile pentru transmiterea de date,
aplicații mobile descărcabile pentru transmiterea
de informații, aplicații mobile descărcabile pentru
gestionarea de informații, aplicații descărcabile
destinate utilizării cu dispozitive mobile, software
de aplicații de calculator pentru transmisia
continuă de conținut media audiovizual pe
internet, software descărcabil sub formă de
aplicații mobile pentru restaurante virtuale pentru
livrare și comenzi, software de calculator pentru
aplicații mobile care permit interacțiunea și
interfața dintre vehicule și dispozitive mobile,
modele de design grafic descărcabile folii
de protecție pentru tablete, folii de protecție
adaptate pentru telefoane inteligente, folii de
protecție adaptate pentru lentilele telefoanelor
inteligente, folii de protecție adaptate pentru
ecrane de calculatoare, folii de protecție cu
cristale lichide pentru telefoane inteligente,
încărcătoare pentru telefoane inteligente, fete
pentru telefoane celulare, carcase pentru
telefoane mobile, încărcătoare de baterii pentru
telefoane, telefoane mobile folosite în vehicule,
dispozitive mâini libere pentru telefoane, cutii
adaptate pentru telefoane mobile, suporturi
adaptate pentru telefoane mobile, telefoane
alimentate cu energie solară, huse pentru
telefoane (special adaptate), dopuri antipraf
pentru telefoane celulare, huse din pânză
sau material textil pentru telefoane mobile,
protecții de ecran, din sticlă călită, pentru
telefoane inteligente, brățări inteligente care
transmit date către telefoane inteligente, protecții
de ecran sub formă de folii pentru telefoane
mobile, încărcătoare de baterii de telefoane
mobile destinate utilizării în vehicule, aparate
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de telecomunicații destinate utilizării cu rețele
de telefoane mobile, tocuri pentru telefoane
mobile din piele sau din imitații de piele,
tastaturi pentru telefoane inteligente, prize de
extensie pentru telefoane, baterii auxiliare pentru
telefoane mobile, huse din piele pentru telefoane
inteligente, huse pentru telefoane inteligente,
carcase pentru telefoane inteligente, afișaje
pentru telefoane mobile, afișaje pentru telefoane
inteligente, difuzoare pentru telefoane mobile,
programe pentru telefoane inteligente, suporturi
pentru telefoane mobile.
11. Instalații sanitare și de baie și accesorii
pentru instalații, instalații sanitare, pisoare
(obiecte sanitare), vane (instalații sanitare),
instalații sanitare electrice, robinete pentru
instalații sanitare, instalații sanitare pentru
closete, instalații sanitare de baie, articole
sanitare realizate din porțelan, pisoare
(componente ale instalațiilor sanitare), valve
(accesorii pentru instalații sanitare), articole
sanitare realizate din piatră, obiecte sanitare
din oțel inoxidabil, armături de scurgeri
sanitare pentru bideuri, chiuvete (spălătoare),
componente ale instalațiilor sanitare, armături de
scurgeri sanitare pentru băi, țevi de scurgere
pentru instalații sanitare, accesorii de scurgere
pentru articole sanitare, capace sanitare pentru
vasul de toaletă, armături de scurgeri sanitare
pentru dușuri, accesorii pentru instalații sanitare
de apă, chiuvete de baie (componente de
instalații sanitare), capace pentru scaune (părți
de instalații sanitare), instalații de baie folosite în
scopuri sanitare, robinete de apă sub formă de
părți de instalații sanitare, ventile de amestec sub
formă de componente ale instalațiilor sanitare,
căzi de duș, căzi pentru duș, căzi de baie,
căzi cu duș, căzi cu hidromasaj, căzi pentru
băi de șezut, căzi folosite de către persoanele
cu handicap fizic, cabine de duș, uși pentru
cabine de duș, paravane pentru cabine de
duș, cabine de duș din sticlă, uși pentru
cabine de duș cu cadru metalic, robinete de
combinare (robinete), robinete, vane (robinete),
robinete automate, robinete pentru baie, robinete
de duș, robinete de apă, robinete pentru
lavoare, robinete pentru bideuri, ventile de
amestec (robinete), robinete pentru alimentare
cu apă, robinete pentru reglarea fluxului de
apă, ventile de amestec (robinete) pentru
chiuvete, robinete de mixare pentru reglarea
manuală a temperaturii apei, robinete de duș cu
închidere automată și cu comandă electronică,
rezervoare w.c., rezervoare pentru toaletă,
rezervoare pentru closet, uși pentru duș cu
rame nemetalice.sisteme de aspersoare pentru
irigare, sisteme de aspersoare pentru irigarea

peluzelor, fântâni arteziene, sisteme de irigare și
stropire cu apă, aparate de filtrare a apei, aparate
de filtrare pentru instalațiile de alimentare cu apă,
aparate de filtrare a apei potabile, filtre pentru
aparate de filtrare a apei, aparate pentru filtrarea
apei (altele decât mașini), aparate pentru filtrarea
apei, de uz domestic .aparate pentru filtrarea
apei, de uz industrial, elemente de filtrare
pentru preaplinul rezervoarelor de alimentare
cu apă, unități de filtrare cu membrană pentru
aparate de tratare a apei, elemente de filtrare
pentru ventilele de aerisire ale rezervoarelor de
alimentare cu apă, picurător pentru robinete de
apă, filtre pentru dispozitive de alimentare cu
apă, dispozitive de pulverizare care constituie
componente ale instalațiilor de alimentare cu
apă, dispozitive de purjare de aer folosite
împreună cu instalațiile de alimentare cu apă,
dispozitive de purjare de aeru folosite împreună
cu instalațiile de distribuire a apei, dispozitive
de pulverizare a apei (automate), dispozitive de
pulverizare (instalații automate) pentru irigații,
instalații de filtrare a apei, aspersoare de grădină
(automate), sisteme de aspersoare pentru
irigare, aspersoare automate pentru sistemele
de irigații agricole, aspersoare automate pentru
sistemele de irigații în horticulture mașini de
irigare prin aspersiune folosite în agricultură,
mașini de irigare prin aspersiune folosite în
horticultura, instalații (automate) de irigare
prin aspersiune folosite în agricultură, instalații
(automate) de irigare prin aspersiune folosite
în horticultura, aspersoare (instalații automate)
pentru irigarea florilor și a plantelor instrumente
(automate) de irigare prin aspersiune, cu
excepția mașinilor, mașini de irigare prin
aspersiune pentru terenurile de golf, instalații
(automate) de irigare prin aspersiune pentru
terenurile de golf, aspersoare (automate) pentru
instalații de suprafață, aspersoare (automate)
pentru instalații subterane, valve pentru reglarea
apei (accesorii de reglaj), instalații agricole
pentru irigare, instalații automate de irigare, duze
de pulverizare pentru irigare, aparate de irigare
pentru fertilizare, instalații automate de irigare
pentru plante, instalații automate de irigare
pentru grădină, aparate de irigare de uz horticol,
instalații de pulverizare pentru irigarea automată
a terenurilor, membrane pentru filtrarea apei,
unități de filtrare a apei, filtre grosiere pentru
filtrarea apei, mânere de robinete, robinete
pentru țevi, pulverizatoare pentru robinete,
robinete pentru conducte, robinete cu două
rozete, robinete pentru montarea conductelor,
robinete (accesorii pentru instalații), robinete
de apă controlate electric, robinete pentru
controlarea fluxului de apă, supape cu flotor
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(robinete cu plutitor), robinete de închidere
pentru reglarea debitului apei, robinete cu
funcție de economisire a apei, robinete de apă
sub formă de părți de instalații de alimentare
cu apă. arzătoare cu acetilenă, generatoare
de acetilenă, torţe cu acetilenă, aparate de
odorizare a aerului, aparate de răcire a aerului,
preîncălzitoare de aer, uscătoare cu aer, instalaţii
de filtrare a aerului, aparate de aer condiţionat
pentru vehicule, supape de aer pentru instalaţiile
de încălzire cu abur, aparate şi maşini de
purificare a aerului, sterilizatoare de aer, friteuze
cu aer, instalaţii de aer condiţionat, aparate de
aer condiţionat, arzătoare de alcool, dispozitive
anti-reflexie pentru vehicule (corpuri de iluminat)/
dispozitive contra orbirii pentru vehicule (corpuri
de iluminat), duze anti-stropire pentru robinete,
aparate de filtrare pentru acvarii, încălzitoare
pentru acvarii, lumini pentru acvarii, lămpi
cu arc, instalaţii pentru transportul cenuşei,
automate, autoclave, electrice, pentru gătit/
oale sub presiune, electrice, cuptoare pentru
brutărie, grătare, căzi de baie pentru băi de
şezut, fitinguri pentru baie, instalaţii pentru
baie/instalaţii sanitare pentru baie, încălzitoare
pentru pat, aparate pentru răcirea băuturilor,
lumini pentru biciclete, bideuri, pături, electrice,
nu cele pentru scopuri medicale, ţevi de
cazan (tuburi) pentru instalaţiile de încălzire,
cazane, altele decât componentele maşinilor,
aparate de sterilizare a cărţilor, suporturi pentru
arzătoarele de gaz, aparate de prăjit pâinea/
prăjitoare de pâine, maşini de făcut pâine,
maşini de copt pâine, arzătoare pentru lămpi,
arzătoare, felinare cu lumânări, carbon pentru
lămpile cu arc, covoare încălzite electric, corpuri
de iluminat pentru plafoane, radiatoare de
încălzire centralizată, candelabre, canale de
fum pentru coşuri, suflante pentru coşurile
de fum, lampioane chinezeşti, fântâni de
ciocolată, electrice, aparate de cromatografie
pentru scopuri industriale, camere sterile
(instalaţii sanitare), articole de îmbrăcăminte
încălzite electric, prăjitoare de cafea, filtre de
cafea, electrice, maşini de cafea, electrice,
bobine (componente ale instalaţiilor de distilare,
încălzire sau răcire), ustensile pentru gătit,
electrice, aragazuri/maşini de gătit, aparate
şi instalaţii de gătit, inele pentru gătit, plite
electrice, cutii de răcire, electrice/răcitoare,
electrice, răcitoare pentru cuptoare/cuve de
răcire pentru cuptoare, instalaţii de răcire
pentru apă, instalaţii de răcire pentru lichide,
maşini şi instalaţii de răcire, instalaţii şi
echipamente de răcire, instalaţii de răcire
pentru tutun, lămpi cu lumină rece, vane
(încălzire), friteuze, electrice, dispozitive de

dezgheţare pentru vehicule, aparate pentru
deshidratarea deşeurilor alimentare, cuptoare
dentare, aparate de dezodorizare, nu cele pentru
uz personal, instalaţii de desalinizare, aparate
de desicare, lumini direcţionale pentru biciclete,
frigidere, aparate de răcire și congelatoare
pentru depozitare în scopuri medicale, lămpi
terapeutice, nu pentru scopuri medicale, sistem
de cultură hidroponică, recipienți termici electrici,
aparate pentru deshidratat alimente, electrice,
aparate de încălzit mâinile cu alimentare la usb,
încălzitoare de căni cu alimentare la usb, aparate
pentru gătit cușcuș, electrice, lămpi standard/
lămpi de podea, vase pentru tajine, electrice/
vase pentru tajine, electrice, proiectoare de
lumină, mașini de ceață, aparate si instalatii
de încălzire prin pardoseală, umidificatoare,
mașini electrice de făcut lapte de soia, capsule
de cafea, goale, pentru aparate electrice
de cafea, distribuitoare electrice de băuturi,
tuburi de descărcare, pentru iluminat, electrice,
dozatoare de substanţe dezinfectante pentru
toalete, aparate de dezinfectare, aparate de
dezinfectare pentru scopuri medicale, coloane
de distilare, aparate de distilare, lanterne
pentru scufundare, emiţătoare pentru irigaţii cu
picurare (fitinguri pentru irigaţii), aparate de
uscare, aparate de uscare pentru nutreţ şi
furaj/aparate de uscare pentru furaj, aparate
şi instalaţii de uscare, evaporatoare, vase
de expansiune pentru instalaţiile de încălzire
centralizată, hote de extracţie pentru bucătării,
fiare de călcat cu abur pentru ţesături,
instalaţii cu beculeţe pentru decoraţiuni festive/
ghirlande luminoase pentru decoraţiuni festive,
ventilatoare (aer condiţionat), ventilatoare
(componente ale instalaţiilor de aer condiţionat),
ventilatoare electrice pentru uz personal, aparate
de alimentare pentru cazanele de încălzire,
filamente pentru lămpile electrice, filtre pentru
aerul condiţionat, filtre pentru apa potabilă,
şeminee, domestice, fitinguri, formate, pentru
cuptoare/fitinguri formate pentru cuptoare, torţe,
coşuri de faclă pentru utilizare în industria
petrolieră, drumuri de fum pentru cazanele de
încălzire ale instalaţiilor cu gaz), instalaţii de
tras apa, aparate de gătit la aburi, electrice,
saci pentru picioare, încălziţi electric, încălzitoare
pentru picioare, electrice sau neelectrice, forje,
portabile, fântâni, congelatoare, brichete pentru
aprinderea gazului, aparate pentru prăjirea
fructelor, aparate de fumigatie, nu cele pentru
scopuri medicale, grătare de cuptor, cenuşare
pentru cuptoare/cutii de cenuşă pentru cuptoare,
cuptoare, altele decât cele utilizate în laborator,
brichete cu gaz, aparate de epurare a gazelor,
epuratoare de gaz (componente ale instalaţiilor



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 06/2022

748

cu gaz)/epuratoare (componente), arzătoare pe
gaz, boilere cu gaz, lămpi cu gaz, condensatoare
de gaz, altele decât componentele maşinilor,
arzătoare germicide, lămpi germicide pentru
purificarea aerului, aparate pentru încălzirea
lipiciului, uscătoare de păr, aparate de uscare
a mâinilor pentru băi, lanterne pentru cap/
lămpi portabile cu fixare pe cap, faruri pentru
automobile, cămine, acumulatoare de căldură,
regeneratoare de căldură, schimbătoare de
căldură, altele decât componentele maşinilor,
pompe de căldură, pistoale cu aer cald,
încălzitoare pentru vitrine, încălzitoare pentru
băi, încălzitoare pentru vehicule, încălzitoare
pentru fiare, încălzitoare, electrice, pentru
biberoane, aparate de încălzire, instalaţii de
încălzire, instalaţii de încălzire (apă)/instalaţii
pentru încălzirea apei, cazane de încălzire,
aparate de încălzire pentru combustibili solizi,
lichizi sau gazoşi, aparate de încălzire, electrice,
elemente de încălzire, plite de încălzire, aparate
de încălzire pentru dezgheţarea parbrizelor la
vehicule, filamente de încălzire, electrice, perne
cu încălzire, electrice, nu cele pentru scopuri
medicale/pernuţe cu încălzire, electrice, nu cele
pentru scopuri medicale, aparate de încălzire
şi răcire pentru distribuirea băuturilor calde şi
reci, cuptoare cu aer cald, aparate cu aer cald,
fitinguri pentru baie cu aer cald, reşouri, sticle
cu apă caldă, numere luminoase pentru case,
umidificatoare pentru radiatoarele de încălzire
centralizată, hidranţi, aparate pentru hidromasaj,
maşini şi aparate de făcut gheaţă, maşini
de făcut îngheţată, încălzitoare cu imersie,
arzătoare incandescente, incineratoare, aparate
de ionizare pentru tratarea aerului sau apei,
ceainice, electrice, mobilier pentru cuptoarele de
ardere (suporturi), cuptoare de ardere, maşini
de gătit (cuptoare), arzătoare de laborator, lămpi
de laborator, carcase pentru lămpi/cupole pentru
lămpi, lămpi pentru ochelari, sticle pentru lămpi,
globuri cu lampă/globuri pentru lămpi, reflectoare
pentru lămpi, abajururi pentru lămpi, lămpi
electrice, lămpi, suporturi de abajur, felinare
pentru iluminat, cazane pentru spălătoriile
textile / cazane pentru spălat, uscătoare
de rufe, electrice, roci vulcanice utilizate la
grătarele în aer liber, supape pentru controlul
nivelului în rezervoare, becuri, becuri, electrice,
becuri pentru semnalizatoarele de direcţie ale
vehiculelor, difuzoare de lumină, aparate de
iluminat cu diode luminiscente (led), brichete,
instalaţii de iluminat pentru vehiculele aeriene,
aparate şi instalaţii de iluminat, aparate de
iluminat pentru vehicule, lumini pentru vehicule,
lumini, electrice, pentru pomul de crăciun /
instalaţii electrice pentru pomul de crăciun,

lumini pentru automobile / lumini de automobile,
aparate de încărcare pentru cuptoare, filamente
cu magneziu pentru iluminat, prăjitoare de malţ,
generatoare de microbule pentru băi, cuptoare
cu microunde (aparate de gătit), cuptoare cu
microunde pentru scopuri industriale, instalaţii de
răcire a laptelui, lămpi pentru mineri, robinete
pentru ţevile de apă / robineţi pentru ţevile
de apă, lumini pentru motociclete, aparate
de gătit multifuncţionale, lămpi pentru unghii,
reactoare nucleare, lămpi cu petrol, arzătoare
cu petrol, aparate pentru spălarea / absorbţia
uleiului, fântâni ornamentale, fitinguri pentru
cuptoare din argilă refractară, arzătoare cu
oxihidrogen, pasteurizatoare, țevi (componente
ale instalaţiilor sanitare) / ţevi de apă
pentru instalaţiile sanitare, încălzitoare pentru
farfurii, încălzitoare de buzunar, instalaţii de
polimerizare, maşini de făcut făină de orez,
electrice, pentru uz casnic, rezervoare de
apă sub presiune, instalaţii de procesare a
combustibililor nucleari şi materialului nuclear
moderator / nucleari şi materialului nuclear
moderator, instalaţii de epurare pentru apele
reziduale, capace de radiator, radiatoare,
electrice, radiatoare (încălzire), turnuri de
rafinare pentru distilare, dulapuri frigorifice,
maşini şi aparate de refrigerare, camere de
refrigerare / răcitoare de tip walk-in, containere
frigorifice, aparate şi instalaţii de refrigerare,
vitrine frigorifice, frigidere, accesorii de reglare
pentru instalaţiile şi ţevile de apă sau gaz,
accesorii de reglare şi de siguranţă pentru
ţevile de gaz, accesorii de reglare şi de
siguranţă pentru instalaţiile de apă, accesorii
de reglare şi de siguranţă pentru instalaţiile
de gaz, prăjitoare, ţepuşe pentru prăjire, frigări
pentru prăjire, aparate de prăjire / plite pentru
fript (aparate de gătit) / grătare (aparate de
gătit), rotisoare, lămpi de siguranţă, accesorii
de siguranţă pentru instalaţiile şi ţevile de
apă sau gaz, aparate şi instalaţii sanitare,
instalaţii pentru saună, reflectoare, cabine de
duş, duşuri, chiuvete, prize pentru corpurile
de iluminat electrice, ciorapi, încălziţi electric,
colectoare termice solare (încălzire), cuptoare
solare, maşini de gătit sous-vide, electrice,
băi spa (căzi), cazane cu abur, altele decât
componentele maşinilor, instalaţii de generare
a aburului, acumulatoare de aburi, aparate
cu abur pentru faţă (saune), sterilizatoare,
distilatoare, sobe (aparate de încălzire), lămpi
stradale, cadre structurale pentru cuptoare /
cadre de metal pentru cuptoare, aparate de
clorinare pentru piscine, aparate pentru bronzat
(solarii), robinete pentru ţevi şi conducte /
robineţi pentru ţevi şi conducte, robinete /
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robineţi, ventile termostatice (componente ale
instalaţiilor de încălzire), prăjitoare de tutun,
vase de toaletă, scaune de toaletă, toalete,
portabile, toalete (closete cu apă) / closete cu
apă, lanterne electrice / lanterne electrice de
buzunar, prese pentru tortilla, electrice, tuburi
luminoase pentru iluminat, cabine pentru băi
turceşti, portabile, lămpi cu raze ultraviolete,
nu cele pentru scopuri medicale, pisoare ca
obiecte sanitare, faruri de vehicule, reflectoare
de vehicule, hote de aerisire, instalaţii şi aparate
de ventilaţie (aer condiţionat), instalaţii de
ventilaţie pentru vehicule (aer condiţionat), hote
de aerisire pentru laboratoare, dispozitive pentru
copt vafele belgiene, electrice, vase de încălzire,
lavoare pentru spălat mâinile (componente ale
instalaţiilor sanitare) / bazine pentru spălat
mâinile (componente ale instalaţiilor sanitare),
şaibe pentru robinetele de apă / şaibe pentru
robineţii de apă, încălzitoare de apă, instalaţii de
distribuire a apei, instalaţii de conducte de apă,
instalaţii de purificare a apei, sterilizatoare de
apă, aparate şi maşini pentru purificarea apei,
aparate şi instalaţii pentru dedurizarea apei,
instalaţii pentru alimentarea cu apă, instalaţii de
tragere a apei / dispozitive de evacuare a apei
din rezervoarele de toaletă, aparate de captare
a apei, instalaţii de irigat, automate, maşini de
irigat pentru scopuri agricole, aparate cu jet de
apă, fitile adaptate pentru sobele pe kerosen,
vitrine pentru depozitarea vinurilor, electrice,
aparate electrice pentru fabricarea iaurtului.
16. Saci de gunoi din hârtie sau din
material plastic, șervețele pentru demachiat,
din hârtie, decalcomanii, plăcuțe pentru
mașinile de tipărit adrese, clișee pentru
adrese, mașini pentru imprimare de adrese,
mape pentru documente, dosare (papetărie),
albume, almanahuri, umezitoare (articole
de birou), invitații (articole de papetărie),
aparate pentru plastifiat documente (articole
de birotică), acuarele, machete arhitecturale,
tabele aritmetice, brățări pentru instrumente
de scris, atlase, autocolante (articole de
papetărie), bancnote, suporturi pentru bani,
bannere din hârtie, umezitoare (dispozitive)
(articole de birou), dulapuri pentru articole
de papetărie (birotică), suporturi pentru halbe
de bere, imagini, probe biologice pentru
microscoape (material didactic), planuri ozalid,
creioane, suporturi pentru creioane, mine
pentru creioane, blocuri (papetărie), broșuri,
prespapieruri, tăvițe pentru corespondență,
timbre poștale, hârtie pentru scrisori, articole
de legătorie, sfoară de legătorie, aparate și
mașini pentru legat cărți (articole de birou),
materiale textile pentru legarea cărților, pânză

pentru legătorie, cărți, suporturi-presă pentru
cărți, articole de birou (cu excepția mobilelor),
capse de birou, peliculă de celuloid pentru
filme de animație, cromolitografie, clipsuri
pentru suporturi pentru ecusoane cu nume
(articole de birou, clipsuri retractabile pentru
suporturi pentru ecusoane cu nume (articole
de birou), reviste de benzi desenate, pelicule
din material plastic aderente, extensibile, pentru
paletizare, diagrame, dosare pentru documente
(papetărie), produse de imprimerie, interlinii
(poligrafie), clișee tipografice, galvanotipuri,
benzi impregnate cu cerneală pentru mașinile
de reprodus documente, benzi impregnate cu
cerneală pentru aparate de multiplicat, folii
montaj pentru imprimerie (netextile), caractere
(cifre și litere), coperte (papetărie), ascuțitori
de creioane, electrice sau neelectrice, mașini
electrice sau neelectrice de ascuțit creioane,
mașini de scris, culegare, etichete din hârtie
sau carton, cutii pentru șabloane, stegulețe
decorative din hârtie, stegulețe din hârtie,
mape, ongleuri (legătorie), panglici pentru mașini
de scris, panglici cu coduri de bare, bobine
pentru panglicile de cerneală, cromolitografii,
suporturi pentru amestecat acuarele, tăvi (țe)
pentru pictat și zugrăvit, tocuri, agrafe de
prindere pentru instrumente de scris, penare,
pixuri și stilouri (articole de birou), ștergătoare
de penițe, foi din hârtie sau plastic cu
control al umidității, pentru ambalarea produselor
alimentare, figurine (statuete) din papier mâché,
materiale pentru filtrare din hârtie, hârtie de filtru,
apărătoare pentru degete (articole de birou),
ihtiocol pentru papetărie sau menaj, plicuri din
hârtie sau din carton pentru sticle, ambalaje
din hârtie sau carton pentru sticle, lichide
corectoare (articole de birou), fluturași publicitari,
folii din material plastic pentru ambalaj, foi
de celuloză regenerata pentru ambalalaj,
forme de modelaj pentru argilă (materiale
pentru artiști), formulare (imprimate), fotografii
imprimate, fotogravuri, mașini de francat pentru
birou, stilouri (articole de scris), umplutură de
hârtie sau carton, partituri tipărite, cupoane
valorice, tavi pentru aranjarea și numărarea
banilor, hărți geografice, etichete din hârtie
pentru recuperarea bagajelor, picturi (tablouri)
înrămate sau nu, culegeri de cântece, sclipici
pentru papetărie, globuri terestre, felicitări,
schițe, reproduceri grafice, burine (stilete de
gravat) cu acizi (acvaforte), planșe pentru gravat,
gravuri, adezivi, benzi elastice pentru birou,
benzi gumate (papetărie), pânze gumate pentru
papetărie, suporturi pentru ecusoane cu nume
(articole de birou), suporturi pentru stilouri și
creioane, manuale, aparate manuale pentru
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etichetare, reazem pentru mână pentru pictori,
capsatoare (papetărie), hectografe, secțiuni
histologice (material didactic), hârtie din pastă
de lemn, carton din pastă de lemn (papetărie),
plicuri (papetărie), cutii de carton pentru pălării,
filtre de cafea din hârtie, calendare, suporturi de
masă pentru pahare, confecționate din hârtie,
fișe (papetărie), carduri, călăreți pentru cartoteci,
carton, tuburi din carton, cataloage, benzi
adezive pentru papetărie sau menaj, aparate
pentru montaj fotografic, distribuitoare de bandă
adezivă (articole de papetărie), planșete cu
clamă pentru hârtii, pungi pentru gătit în cuptorul
cu microunde, hârtie carbon (indigo), hârtie de
copiat (articole de papetărie), benzi corectoare
(articole de birou), cerneluri pentru corectură
(heliografie), cretă pentru litografie, suporturi
pentru cretă, pixuri cu bilă, florare, bavete din
hârtie, bavete cu mâneci, din hârtie, material
didactic (cu excepția aparatelor), semne de
carte, litere din oțel , hârtie luminiscentă, litografii
(obiecte de artă), pietre litografice, perforatoare
de birou, cartele perforate pentru mașini de
tricotat de tip jacquard, sugativă, folii cu bule
de aer, din material plastic, pentru ambalarea
sau condiționarea mărfurilor, pensule, plăcute
pentru șabloane, palete pentru pictori, role
pentru zugrăvit (trafalete), sabloane pentru
pictori, cutii pentru pictură (rechizite școlare),
șevalete pentru pictură, cretă de marcare,
markere fluorescente, piepteni pentru striuri
decorative, matrițe de hârtie parafinată, creion
cu mină groasă (creioane mecanice), pastă
de modelat, lut polimeric pentru modelare,
materiale pentru modelare, materiale plastice
pentru modelaj, lut pentru modelat, ceară de
modelat, cu excepția celei de uz dentar, felicitări
muzicale, ecusoane cu nume (articole de birou),
prese de imprimat cărti de credit (neelectrice),
indicatoare neelectronice pentru arătat la tablă,
carnete de notițe, agrafe de birou pentru
hârtie, numerotatoare, oleografii, pantografe
(instrumente de desen), hârtie, hârtie pentru
electrocardiografe, hârtie xuan pentru pictură
și caligrafie chineză, hârtie pentru aparate
înregistratoare, articole de papetărie, hârtie
folosită pe mesele de examinare, acoperitoare
pentru tăvi de instrumente dentare, fabricate
din hârtie, benzi din hârtie sau cartele pentru
înregistrarea programelor de calculator, benzi
de hârtie, pungi de hârtie destinate utilizării
în sterilizarea instrumentelor medicale, coli de
hârtie (papetărie), șervețele de toaletă din hârtie,
prosoape din hârtie, mucava, învelitori din hârtie
pentru ghivecele de flori, cuțite pentru tăiat hârtie
(articole de birou), funde din hârtie, șervețele de
masă din hârtie, șervețele de hârtie, prosoape

de hârtie utilizate la curățenie, cornete (de
hârtie), hârtie pentru sertare, parfumată sau
neparfumată, pasteluri (creioane), hârtie de calc,
pânză de calc, hârtie pergament, sigilii, afișe,
pancarte din hârtie sau carton, suporturi pentru
afișe din hârtie sau carton, pungi de plastic
pentru înlăturarea excrementelor animalelor de
companie, individualuri de masă din hârtie,
materiale de ambalare (amortizare, umplutură)
de hârtie sau carton, portrete, cărți poștale,
prospecte, produse pentru ștergere, gume de
șters, răzuitoare de birou, șabloane de ștergere,
acvaforte (gravuri), hârtie pentru radiograme,
registre (cărți), etuiuri pentru pașapoarte, hârtie
de orez, planșe pentru desen, tocuri pentru
desene sau schițe, ace de trasat pentru desen,
pioneze (metalice) pentru panouri și table
școlare, teuri pentru desen, bibliorafturi, buletine
informative, repertorii, recipiente din hârtie
pentru frișcă și creme, cartonașe pentru schimb,
altele decât cele pentru jocuri, foi absorbante din
hârtie sau plastic pentru ambalarea produselor
alimentare, șabloane (papetărie), șabloane
pentru decorarea alimentelor și a băuturilor, cutii
din hârtie sau carton, huse pentru carnete de
cecuri, creioane de ardezie, table școlare, tablete
de ceară pentru sigilii, panouri indicatoare din
hârtie sau carton, cretă pentru croitorie, hârtie
autocopiativă (papetărie), tipare de croitorie,
plumiere, penițe (de scris), penițe de aur (de
scris), călimări, instrumente de scris, cărți de
desenat sau de scris, cretă de scris, mape pentru
scris (papetărie), clape de mașini de scris, role
pentru mașini de scris, furnituri pentru scris,
truse pentru scris (penare), pensule de caligrafie,
blocnotes de birou, publicații imprimate, modele
de scriere, rechizite școlare, articole pentru
prinderea paginilor, cadre de cules (imprimerie),
galioane (tipografie), ceară pentru sigilii, mașini
de sigilat de birou), materiale pentru sigilii,
hârtie metalizată argintie, pulverizator cretă,
stilouri de oțel, suporturi pentru fotografii, pastă
de lipit pe baza de amidon, pentru papetărie
sau menaj), steatit (cretă pentru croitorie),
suporturi de ștampile, carcase pentru sigilii,
tușiere, tipărituri (gravuri), modele de broderie,
tichete (bilete), cerneluri, batoane de cerneală,
șervetele de masă din hârtie, traverse de masă
din hârtie, lenjerie de masă din hârtie, hârtie
igienică, ansambluri de imprimare portabile
(articole de birou), folii transparente (papetărie),
tuș chinezesc, mașini de birou pentru închis
plicuri, pungi (învelitoare, săculețe) de ambalaj
din hârtie sau material plastic, materiale de
ambalaj pe bază de amidon, hârtie deambalaj,
aparate sau dispozitive de copiere, aparate și
mașini pentru șapirografiat, rigle pentru desen,
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aparate de realizat viniete, folii din vâscoză
pentru ambalare, hârtie cerată, hârtie washi,
bureți pentru șters tabla, furnituri pentru desen,
planșete pentru desen (articole pentru pictură),
truse de desen, instrumente pentru desen,
creioane cărbune, rigle pentru desen tehnic,
echere pentru desen, orare imprimate, periodice,
reviste (publicații periodice), ziare, tocătoare de
hârtie (articole de birou), cleme pentru hârtie,
cifre (caractere de tipografie), inele de hârtie
pentru trabucuri, compasuri de trasat.
21. Ustensile şi recipiente de uz casnic sau de
bucătărie, vase de gătit şi articole pentru masă,
cu excepţia furculiţelor, cuţitelor şi lingurilor,
piepteni şi bureţi, perii, cu excepţia pensulelor,
materiale pentru perii, articole de curăţare, sticlă
neprelucrată sau semiprelucrată, cu excepţia
sticlei pentru construcţii, sticlărie, porţelan şi
lut, bureţi abrazivi pentru bucătărie, bureţi
abrazivi pentru curăţarea pielii, dozatoare de
aerosoli, nu cele pentru scopuri medicale, perii
pentru animale (perii), capace pentru acvarii,
dispozitive electrice pentru atragerea şi uciderea
insectelor, autoclave, neelectrice, pentru gătit/
oale de gătit sub presiune, neelectrice, cădiţe
pentru bebeluşi, portabile, covoraşe pentru copt,
bazine (recipiente), coşuri pentru uz casnic,
linguri de gătit (ustensile de gătit), pensule pentru
gătit, bătătoare, neelectrice, halbe de bere,
scăldători pentru păsări, colivii, amestecătoare,
neelectrice, pentru uz casnic, trăgătoare de
cizme, şanuri pentru cizme (întinzătoare),
desfăcătoare de sticle, electrice şi neelectrice,
sticle, boluri (bazine)/bazine (boluri), cutii pentru
distribuirea prosoapelor din hârtie, cutiide sticlă,
coşuri de pâine de uz casnic, tocătoare pentru
pâine, cutii pentru pâine, mânere pentru mături,
mături, articole de periat, materiale pentru
fabricarea periilor, perii, cu excepția pensulelor,
perii pentru încălţăminte, perii electrice, cu
excepţia componentelor maşinilor, perii pentru
curăţarea rezervoarelor şi containerelor, găleţi/
vedre, găleţi realizate din împletituri, difuzoare
de uleiuri parfumate, altele decât bețișoarele
parfumate, electrice sau neelectrice, coşuri
pentru scutece folosite, recipiente de unică
folosință din folie de aluminiu, de uz casnic,
tuburi pentru curățat usturoi, dispozitive pentru
presat tubul de pastă de dinți, dispozitiv de
turnat vin, vase de mâncare pentru animale de
casă, vase de mâncare pentru animale de casă,
automate, dispozitive de încălzire a lumânărilor,
electrice și neelectrice, șervete de bucătărie,
pipete pentru sos, busturi din porţelan, ceramică,
lut, teracotă sau sticlă, untiere, capace pentru
untiere, cârlige pentru nasturi, servire (tăvi),
cuşti pentru animalele de gospodărie, forme

de prăjituri, tuburi şi capete pentru decorarea
prăjiturilor, candelabre (sfeşnice)/sfeşnice, inele
pentru lumânări, stingătoare pentru lumânări,
borcane pentru lumânări (suporturi), cutii pentru
dulciuri/cutii de bomboane, mănuşi pentru
spălat maşina, bătătoare de covoare (ustensile
de mână), mături mecanice pentru covoare,
ceaune, ceramică pentru uz casnic, oale
de noapte, piele de căprioarăpentru curăţat/
pieide căprioară pentru curăţat, capace pentru
platourile de brânzeturi, ornamente chinezeşti,
beţişoare pentru mâncat, site de strecurat
(ustensile de uz casnic), instrumente de
curăţare, acţionate manual, câlţi pentru curăţat,
clapete de închiderepentru capacele borcanelor,
cârpe pentru spălarea pardoselilor, cârlige
de rufe, întinzătoare pentru îmbrăcăminte/
întinzătoare pentru îmbrăcăminte, cârpe de
curăţare/pânze de curăţare, suporturi de pahare,
nu din hârtie sau material textil, agitatoare
de cocktailuri, amestecătoare pentru cocktailuri,
râşniţe de cafea, acţionate manual, servicii
de cafea (articole de masă), filtre de cafea,
neelectrice, cafetiere de aragaz, neelectrice,
căni pentru cafetiere, neelectrice, puşculiţe
pentru monede, pungi cu gelpentru răcirea
alimentelor şi a băuturilor, huse pentru piepteni,
piepteni pentru animale, piepteni, altele decât
cele pentru îndepărtarea păduchilor, piepteni
electrici, pungi pentru ornat pentru cofetari
(pungi pentru cofetărie), recipiente pentru
uz casnic sau de bucătărie, forme pentru
copt, forme pentru fursecuri (biscuiţi), borcane
pentru fursecuri, seturi de oale pentru gătit,
ţepuşe metalice pentru gătit, oale de gătit,
ustensile pentru gătit, neelectrice, pungi de
gătit, altele decât cele pentru microunde,
tirbuşoane, electrice şi neelectrice, ustensile
cosmetice, spatule cosmetice, deşeuri din
bumbac pentru curăţat, seturi de recipiente
pentru ulei şi oţet, recipiente pentru ulei/oţet, tăvi
pentru firimituri, concasoare pentru bucătărie,
neelectrice, cristal (sticlărie), ceşti, pahare din
hârtie sau plastic, ţesale, tocătoare pentru
bucătărie, etichete metalice pentru carafe,
carafe, friteuze, neelectrice, damigene/baloane
de sticlă, aparate de odorizare de uz personal,
capace pentru farfurii/capace pentru veselă,
veselă, perii pentru spălarea veselei, farfurii
de unică folosinţă, jgheaburi pentru băut, vase
de băut, coarne de băut, sticle de băutde
sport, pahare de băut, tăvi, suporturi pentru
uscarea rufelor, coşuri de gunoi/găleţi de gunoi/
pubele /lăzi de gunoi, ştergătoare de praf,
neelectrice, cârpe de şters praful (pânze), vase
de lut/faianţă, cratiţe din lut, suporturi pentru
ouă, separatoare de ouă, neelectrice, pentru
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uz casnic, sticlă emailată, nu cea utilizată în
construcţii, fructiere, perii pentru sprâncene,
perii pentru gene, pămatufuri cu pene pentru
şters praful, hrănitoare, fibră de sticlă, alta
decât cea utilizată la izolaţii sau la produsele
textile, fire din fibră de sticlă, altele decât
cele utilizate la produsele textile, figurine din
porţelan, ceramică, lut, teracotă sau sticlă/
statuete din porţelan, ceramică, lut, teracotă sau
sticlă, sticle/butelci, altele decât cele de buzunar,
suporturi pentru plăcile de păr, aţă dentară,
ghivece de flori, învelitori pentru ghivecele
de flori, nu cele din hârtie /învelitori, nu din
hârtie, pentru ghivecele de flori, pliciuri pentru
insectele zburătoare, capcane pentru insectele
zburătoare, separatoare din spumă pentru
degete utilizate la pedichiură, aparate de gătit
cu aburi, neelectrice, boluri pentru fructe, prese
pentru fructe, neelectrice, pentru uz casnic, tigăi
pentru prăjit, pâlnii, ustensile pentru şters praful
de pe mobilă, siliciu topit (produs semiprelucrat),
nu cel utilizat în construcţii, mănuşi de
grădinărit, prese pentru usturoi (ustensile
de bucătărie), baloane de sticlă (recipiente)/
fiole (recipiente), butelci din sticlă (recipiente),
borcane din sticlă (damigene), dopuri din sticlă,
sfere decorative din sticlă, sticlă, neprelucrată
sau semiprelucrată, cu excepţia sticlei pentru
construcţii, vată din sticlă, nu cea utilizată
la izolaţii, sticlă cu conductori electrici fini
încorporaţi, sticlă pentru geamurile vehiculelor
(produs semiprelucrat), pahare (recipiente),
întinzătoare pentru mănuşi, mănuşi pentru
uz casnic, vase pentru lipici, răzători pentru
bucătărie, suporturi grătare, grătare (ustensile de
gătit), păr pentru perii, capete pentru periuţele
de dinţi electrice, recipiente termoizolante pentru
băuturi, recipiente termoizolante, încălzitoare
pentru biberoane, neelectrice, sticle/ butelci
de buzunar, suporturi pentru flori şi plante
(aranjamente florale), perii pentru cai, păr de
cal pentru fabricarea periilor, vase pentru păstrat
mâncarea caldă, neîncălzite electric, forme
pentru cuburile de gheaţă, găleţi pentru gheaţă/
răcitoare(frapiere)/frapiere de gheaţă, cleşti
pentru gheaţă, linguri-cupe pentru îngheţată,
terarii de interior (cultivarea plantelor, acvarii
de interior/bazine (acvarii de interior), terarii
de interior (vivarii), cădiţe gonflabile pentru
bebeluşi, capcane pentru insecte, termosuri/
sticle sub vid, huse pentru masa de călcat,
formate, mese de călcat, pungi izotermice,
ulcioare/carafe, fierbătoare, neelectrice, aparate
de tocat pentru bucătărie, neelectrice, recipiente
pentru bucătărie, ustensile de bucătărie,
suporturi de cuţite pentru masă, polonice pentru
servirea băuturilor, perii pentru abajururi, pieptăţi

cu dinţi rari pentru păr, măsuţe, aparate
pentru îndepărtarea scamelor, electrice sau
neelectrice, seturi pentru lichior, lădiţe pentru
necesităţile animalelor de companie/tăviţe
pentru necesităţile animalelor de companie, cutii
pentru gustări, majolică, produse de demachiere,
bureţi pentru machiaj, perii pentru machiaj,
troace pentru animale, suporturi pentru meniuri,
veselă pentru camping, râşniţe pentru uz
casnic, acţionate manual, linguri de amestecare
(ustensile de bucătărie), storcător pentru mopuri,
găleată cu storcător pentru mopuri, mopuri,
mojare pentru bucătărie, mozaicuridin sticlă,
nu cele pentru construcţii, forme (ustensile
de bucătărie), capcane pentru şoareci, căni,
perii pentru unghii, inele pentru serveţelele de
masă, cuiburi cu ouă, artificiale, maşini de
tăiţei, acţionate manua, duze pentru furtunurile
de udat, duze pentru stropitori/rozete pentru
stropitori, spărgătoare de nuci, sticlă de opal,
sticlă de opalină, mănuşi pentru cuptor/ mănuşi
de bucătărie/mănuşi de grătar, sticlă pictată,
farfurii din hârtie, cuţite pentru patiserie, râşniţe
de piper, acţionate manual, piperniţe, arzătoare
pentru uleiuri parfumate, pulverizatoare de
parfum/atomizoare pentru parfumuri, pisăloage
pentru bucătărie, coşuri dotate pentru picnic,
inclusiv vesela, palete pentru plăcinte/tarte, păr
de porc pentru fabricarea periilor, puşculiţe
în formă de purcel, pipete (ustensile pentru
degustarea vinului)/ustensile pentru degustarea
vinului (sifoane), suporturi pentru farfurie, nu
cele din hârtie sau material textil, plăci
de sticlă (material brut), farfurii de protecţie
pentru ca laptele să nu dea în foc, aparate
împotriva ţânţarilor cu conectare la priză,
pompe pentru desfundarea scurgerilor, piele de
lustruire, aparate şi maşini de lustruire, pentru
uz casnic, neelectrice, materiale de lustruire
pentru strălucire, cu excepţia preparatelor, hârtiei
şi pietrei, mănuşi de lustruire, cârpe pentru
lustruire, articole din porţelan, cutii de răcire
portabile, neelectrice/lăzi frigorifice portabile,
neelectrice, capace pentru vasele de gătit,
suporturi pentru vasele fierbinţi, vase, produse
de olărie, inele pentru păsările de curte, dopuri
cu picurător, bureţi pentru pudră, pudriere, goale,
praf de sticlă pentru decorare, capcane pentru
şobolani, sticle frigorifice, cuburi de gheaţă
reutilizabile, inele pentru păsări, sucitoare, de
uz casnic, uscătoare de rufe rotative, boluri de
salată, cleşti pentru salată, solniţe cu orificii
pentru presărare/ solniţe tip vas, bureţi abrazivi
pentru curăţarea cratiţelor, farfurioare, linguri-
cupe pentru uz casnic, lavete cu fibră abrazivă/
lavete pentru curăţare, perii pentru frecat, servicii
(veselă), polonice pentru servire, perii pentru
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bărbierit, suporturi pentru periile de bărbierit/
suporturi pentru periile de bărbierit, şanuri pentru
pantofi (întinzătoare), limbi de pantofi, site-
ciururi (ustensile de uz casnic), strecurători
(ustensile de uz casnic), plăci cu denumiri de
firme din porţelan sau sticlă, sifoane pentru
apă carbonatată, perii pentru ceara de schiuri,
absorbante de fum pentru uz casnic, cutii
de săpun, dozatoare de săpun, savoniere/
vase pentru săpun, boluri pentru supă, spatule
pentru bucătărie, seturi de condimente, suporturi
pentru bureţi, bureţi pentru uz casnic, stropitori,
suporturi pentru cădiţele de bebeluşi portabile,
statui din porţelan, ceramică, lut, teracotă sau
sticlă, lână de oţel pentru curăţare, cratiţe
(acoperite), site/strecurători pentru uz casnic,
paie pentru băut/paie pentru băut, zaharniţe,
cleşti pentru zahăr, seringi pentru udarea florilor
şi plantelor/stropitori pentru udarea florilor şi
plantelor, suporturi pentru şerveţele de masă,
farfurii pentru masă, suporturi pentru farfurie, nu
cele din hârtie sau din material textil, articole de
masă, altele decât cuţitele, furculiţele şi lingurile,
halbe/căni înalte cu capac, perii de smolit, cu
coadă lungă, cutii pentru ceaiuri, servicii de ceai
(articole de masă), infuzoare de ceai/infuzoare în
formă de bilă pentru ceai, strecurători de ceai,
huse pentru ceainice, suporturi pentru plicurile
de ceai, ceainice, recipiente termoizolante
pentru alimente, prese pentru cravate, perii
de toaletă, truse de voiaj/genţi de cosmetice
dotate, dozatoare pentru hârtia de toaletă/
igienică, bureţi pentru toaletă, ustensile pentru
toaletă, suporturi pentru hârtia de toaletă/
igienică, periuţe de dinţi, periuţe de dinţi,
electrice, suporturi pentru scobitori, scobitori,
prese pentru tortilla, neelectrice (ustensile pentru
bucătărie), bare şi inele pentru prosoape/bare
şi inele pentru prosoape, tăvi din hârtie, pentru
uz casnic, tăvi pentru uz casnic, suporturi
pentru vasele fierbinţi (ustensile pentru masă),
prese pentru pantaloni, urne pentru băutură,
neelectrice, ustensile pentru uz casnic, vaze,
farfurii pentru legume, vase din metal pentru
gheaţă şi băuturi cu gheaţă, fibre de sticlă din
siliciu, altele decât cele utilizate la produsele
textile, dispozitive pentru copt vafele belgiene,
neelectrice, scânduri pentru spălarea rufelor,
ligheane/ciubere pentru spălarea rufelor, coşuri
pentru deşeurile din hârtie, aparat cu jet de apă
pentru curăţarea dinţilor şi a gingiilor, dispozitive
de udare/dispozitive de stropit, aparate pentru
lustruirea cu ceară, neelectrice, dispozitive
pentru lustruirea cu ceară, neelectrice, pentru
pantofi, teluri, neelectrice, pentru uz casnic,
jardiniere, aeratoare pentru vin, deşeuri de lână
pentru curăţare, lucrări de artă din porţelan,

ceramică, lut, teracotă sau sticlă, mănuși
abrazive pentru curățat piele.
25. Tocuri pentru încălțăminte, protecţii de
tocuri pentru pantofi, tocuri pentru încălțăminte,
stihare, costume bărbătești și taioare, pantaloni
pentru copii (îmbrăcăminte), trusouri (articole
de îmbrăcăminte), costume de baie întregi,
short bărbătesc de baie, halate de baie,
căști de înot, sandale de baie, papuci
de baie, bandane, berete, jambiere, articole
de îmbrăcăminte din imitație de piele,
îmbrăcăminte pentru automobiliști, articole de
îmbrăcăminte, îmbrăcăminte din hârtie, articole
de îmbrăcăminte brodate, viziere (șepci), boa
(eșarfe din pene), body-uri (lenjerie de corp),
chiloți, sutiene și brasiere, sfite preoțești, rochii
lungi de seară, chiloți de damă, căști de duș,
branțuri, batiste de buzunar, espadrile, costume
de bal mascat, mitene, veste de pescar, pelerine
pentru coafor, încălțăminte de fotbal, gabardine
(îmbrăcăminte), galoși, ghetre, centuri cu
buzunar pentru bani (îmbrăcăminte), dispozitive
anti-alunecare pentru încălţăminte, centuri din
materiale textile (îmbrăcăminte), echipament de
gimnastică, pantofi de gimnastică, ghete, eşarfe,
mănuși (articole de îmbrăcăminte), papuci de
casă, plătci de cămașă, cămăși, plastroane de
cămăși, saboți (încălțăminte), supieuri (barete
pentru fixarea sub talpă a pantalonilor), bretele
de susținere pentru ciorapi, burtiere (lenjerie
de corp), articole pentru acoperirea capului,
carcase de pălării, jachete (îmbrăcăminte),
jersee, bluzoane de pânză groasă, uniforme de
judo, corsete (lenjerie), calote de pălării, glugi
(îmbrăcăminte), uniforme de karate, chimonouri,
articole de îmbrăcăminte care conțin substanțe
pentru slăbit, căptușeli confecționate (piese
vestimentare), confecții, camizole, corsete,
gulere, cravate, lavaliere, cămăși cu mânecă
scurtă, bavete cu mâneci, nu din hârtie,
bavete, cu excepția celor din hârtie, articole
de îmbrăcăminte din piele, egări (pantaloni),
lenjerie de corp, livrele, gulere false, podoabe
purtate de preoții catolici pe brațul stâng
în timpul liturghiei, manșete (îmbrăcăminte),
jachete, mantile, mitre (pălării), halate,
manșoane (îmbrăcăminte), șepci (articole de
îmbrăcăminte), cozorace, saci îmblăniți pentru
picioare, neîncălziți electric, haine de stradă,
bentițe de protecție pentru urechi, combinezoare
(îmbrăcăminte), pălării de hârtie (îmbrăcăminte),
haine tip parka, pelerine, blănuri (îmbrăcăminte),
șube, jupoane, ponchouri, pulovere, pijamale,
îmbrăcăminte pentru cicliști, rame pentru
fixarea tălpii de față (pentru încălțăminte),
costume de ploaie, pantaloni de călărie,
fuste, sandale, sariuri, saronguri, eșarfe, măști
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pentru dormit, voalete, văluri (îmbrăcăminte),
cizme cu șireturi, accesorii metalice pentru
încălțăminte, articole de încălţăminte, căpute
de încălţăminte, bombeuri de încălţăminte,
articole de încălțăminte, pantaloni salopetă cu
pieptar, șorțuri (îmbrăcăminte), lenjerie intimă
sudorifugă, șosete care absorb transpirația,
ciorapi antiperspiranți, subrauri, mănuși de schi,
clăpari (de schi), fuste tip tenis (fuste cu
pantalon scurt), șosete, jartiere pentru șosete
bărbătești, încălțăminte de sport, sneakers,
maiouri de corp, maiouri pentru sport, cizme,
(căpute de încălțăminte, bentițe pentru cap,
șaluri, etole (blănuri), crampoane pentru ghete
de fotbal, costume de plajă, încălțăminte de
plajă, tricoturi (îmbrăcăminte), ciorapi, talonete
pentru ciorapi, colanți, togi, sarafane (rochii),
tricouri, turbane, body-uri purtate de dansatori,
paltoane, uniforme, combinezoane (lenjerie de
corp), buzunare de haine, pâslari (cizme din
fetru), lenjerie intima, costume umede pentru
schi nautic, veste, tricotaje, jobene.
35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
strângerea la un loc, permiţând clienţilor să vadă
şi să cumpere în mod convenabil aceste bunuri,
astfel de servicii pot fi furnizate prin intermediul
magazinelor de vânzare cu amănuntul, al
punctelor de vânzare cu ridicata, prin intermediul
automatelor pentru vânzarea de produse, al
cataloagelor cu comandă prin poştă sau prin
mijloace electronice, de exemplu prin intermediul
site-urilor web sau al emisiunilor de tip
teleshopping, asistență în afaceri, management
și servicii administrative, servicii de promovare
și publicitate, servicii de publicitate, marketing și
promovare, servicii de asistență și consultanță
pentru publicitate, marketing și promovare,
servicii de fidelizare, motivare și recompensare,
prezentări de produse și servicii de afișare a
produselor, distribuirea de materiale publicitare,
de marketing și materiale promoționale, servicii
de vânzare cu amănuntul sau en-gros pentru
preparate farmaceutice, veterinare și sanitare
și produse medicale, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu echipamente de gătit,
servicii de comercializare cu amănuntul de
articole de îmbrăcăminte și accesorii pentru
îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu materiale tipărite, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
din hârtie de unică folosință, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu articole de
grădinărit, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu instrumente muzicale, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul

în domeniul alimentației, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu articole de curățare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu echipamente sportive, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente de
iluminat, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu articole de feronerie, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
preparate pentru îngrijirea animalelor, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu fire
de tricotat, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu materiale de artă, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu articole
de cusut, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu obiecte de papetărie, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu utilaje
de construcții, servicii de comerț cu amănuntul
cu privire la software de calculator, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu jocuri,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare la
materiale textile pentru casă, servicii de vânzare
cu amănuntul referitoare la accesorii pentru
automobile, servicii de vânzare cu amănuntul
prin rețele informatice mondiale în legătură
cu produse alimentare, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu preparate pentru îngrijirea
animalelor, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu articole de mobilier, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu vehicule,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
materiale de artă, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu obiecte de papetărie, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu preparate
pentru curățenie, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu produse de toaletă, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu îmbrăcăminte,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
articole de feronerie, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu jucării, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu utilaje de construcții,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
articole sportive, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu echipamente de iluminat, servicii
de comerț cu ridicata cu privire la software
de calculator, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu produse alimentare, servicii
prestate online de un magazin de vânzare
cu amănuntul pentru produse cosmetice și
de înfrumusețare, servicii prestate online de
un magazin de vânzare cu amănuntul pentru
articole de îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu
amănuntul online referitoare la jucării, servicii
de vânzare cu amănuntul prin corespondență
în legătură cu produse alimentare, negociere și
încheiere de tranzacții comerciale pentru terți,
prelucrare administrativă de comenzi de achiziție
computerizate, prelucrarea administrativă a
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informaţii de contact comerciale şi de afaceri,
servicii de intermediere comercială, servicii de
informaţii competitive, compilarea de informaţii
în baze de date computerizate, compilarea
statisticilor, compilarea indexurilor de informaţii
pentru scopuri comerciale sau publicitare,
managementul computerizat al fişierelor,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
relaţiile publice, consultanţă privind strategiile
de comunicare în publicitate, analiza costurilor,
căutare de date în fişierele calculatorului pentru
terţi, demonstraţii cu produse, dezvoltarea
de concepte publicitare, publicitate directă
prin poştă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eşantioane, întocmirea extraselor
de cont, prognoze economice, servicii de agenţie
de ocupare a forţei de muncă, audit financiar,
servicii de registru de cadouri, servicii de agenţie
de import-export, managementul interimar al
afacerii, facturare, servicii de aşezare în pagină
pentru scopuri publicitare, studii de marketing,
servicii de informaţii privind marketing-ul,
cercetare de marketing, marketing, marketing în
cadrul editării produselor software, servicii de
relaţii media, servicii de comunicaţii corporative,
închiriere de echipament de birou în spații
pentru co-working, servicii de lobby comercial,
machetare pentru promoţiile publicitare sau
de vânzări, negocierea şi încheierea de
tranzacţii comerciale pentru terţi, negocierea
contractelor de afaceri pentru terţi, servicii
de revizuire a articolelor din ziar, stabilirea
abonamentelor la ziar pentru terţi, închiriere
de echipamente şi maşini de birou, publicitate
online pe o reţea de calculatoare, furnizarea
unei pieţe comerciale online pentru cumpărătorii
şi vânzătorii de bunuri şi servicii, servicii de
comerţ online cu amănuntul pentru muzica
digitală descărcabilă, servicii de comerţ online cu
amănuntul pentru tonurile de apel descărcabile,
servicii de comerţ online cu amănuntul online
pentru filmele şi muzica descărcabilă şi
preînregistrată, sondaje de opinie, organizarea
de expoziţii în scopuri comerciale sau
publicitare, organizarea de târguri comerciale,
organizarea de spectacole de modă în
scopuri promoţionale, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistenţă
de afaceri), publicitate cu plata per click,
întocmirea ştatelor de plată, consultanţă
în domeniul managementului personalului,
recrutarea de personal, servicii de fotocopiere,
închirierea maşinilor de fotocopiere, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în
scopuri de comercializare cu amănuntul,
servicii de comparare a preţurilor, servicii de

comenzilor de achiziție în cadrul serviciilor
furnizate de societăți de comandă prin poștă,
furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, furnizare de
informații și consiliere pentru clienți cu privire la
selecția produselor și articolelor de achiziționat,
servicii de comenzi online, organizare de
tranzacții comerciale pentru alte persoane prin
intermediul shop-urilor online, publicitate și
marketing,  administrarea  programelor  de 
fidelizare destinate celor care călătoresc cu 
avionul, administrarea  programelor  de 
fidelizare  a consumatorilor,  procesarea 
administrativă  a ordinelor  de  achiziţie, 
asistenţă  administrativă pentru  a  răspunde  la 
cererile  de  ofertă/  asistenţă administrativă 
pentru  a  răspunde  la  cererile  de propuneri 
(rfp),  publicitate,  servicii  de  agenţie de 
publicitate, închirierea spaţiului publicitar,
publicitate prin poştă, închirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, producţia
de clipuri publicitare, servicii de planificare
a programărilor (lucrări de birou), servicii de
reamintire a programărilor (lucrări de birou),
licitare, postarea de afişe publicitare, închirierea
panourilor de afişaj (panouri publicitare), ţinerea
evidenţei contabile/contabilitate, asistenţă în
managementul afacerilor, întrebări privind
afacerile, auditul afacerilor, consultanţă în
organizarea şi managementul afacerilor,
consultanţă în managementul afacerilor, servicii
specializate privind eficienţa afacerilor, evaluări
ale afacerilor, investigaţii privind afacerile,
consultanţă în organizarea afacerilor, cercetări
privind afacerile, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultanţă
profesională în afaceri, oferirea de informaţii
în domeniul afacerilor, managementul afacerilor
hoteliere, managementul afacerilor cu privire
la artişti, managementul afacerilor cu privire
la sportivi, managementul afacerilor cu privire
la furnizorii de servicii indepedente, servicii
privind managementul proiectelor de afaceri
pentru proiectele de construcţii, furnizarea
de informaţii de afaceri prin intermediul
unui site web, managementul afacerilor cu
privire la programele de rambursare pentru
terţi, servicii de intermediere afacerilor cu
privire la cu potrivirea potenţialilor investitori
privaţi cu antreprenorii care au nevoie de
finanţare, servicii de agenţie de informaţii
comerciale, asistenţă privind managementul
comercial sau industrial, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor şi serviciilor, administrare
comercială privind licenţierea bunurilor şi
serviciilor aparţinând terţilor, oferirea de
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achiziţie pentru terţi (achiziţionarea de bunuri
şi servicii pentru alte afaceri), promovarea
bunurilor şi serviciilor prin sponsorizarea
evenimentelor sportive, testare psihologică în
vederea selectării de personal, relaţii publice,
publicarea de texte publicitare, închirierea de
material publicitar, publicitate radio, înregistrarea
comunicărilor şi datelor scrise, servicii
administrative pentru relocarea afacerilor,
furnizarea de clasamente ale utilizatorilor în
scopuri comerciale sau publicitare, servicii
oferite de centrale telefonice (preluare apeluri
telefonice), servicii de comerț cu amănuntul
în legătură cu produse de brutărie, profilarea
consumatorilor în scopuri comerciale sau de
marketing, servicii administrative pentru trimiteri
medicale, servicii de comerţ cu amănuntul
pentru preparatele sanitare şi veterinare
şi pentru proviziile medicale, promovarea
vânzarilor pentru terţi, închirierea de standuri
de vânzare, scrierea de scenarii în scopuri
de publicitate, optimizare pe motoarele de
căutare pentru promovarea vânzărilor, servicii de
secretariat, aranjarea vitrinelor pentru magazine,
stenografiere, căutarea de sponsorizări,
stabilirea abonamentelor la serviciile de
telecomunicaţii, sistematizarea informaţiilor în
baze de date computerizate, marketing cu public
ţintă, pregătirea documentaţiei fiscale, servicii
de comerţ cu amănuntul pentru lucrările de
artă furnizate de galeriile de artă, servicii de
depunere a documentaţiei fiscale, servicii de
telemarketing, preluarea apelurilor telefonice
pentru abonaţii indisponibili, producerea de
programe de teleshopping, publicitate prin
televiziune, transcrierea comunicărilor (lucrări de
birou), dactilografiere, actualizarea materialelor
de publicitate, actualizarea şi menţinerea datelor
în bazele de date computerizate, actualizarea şi
menţinerea informaţiilor în registre, închirierea
automatelor pentru vânzarea de produse,
optimizarea traficului site-urilor web, indexare
web pentru scopuri comerciale sau publicitare,
servicii de vânzare cu ridicata pentru preparatele
sanitare, veterinare şi farmaceutice şi pentru
proviziile medicale, procesarea cuvintelor,
scrierea de texte publicitare, scrierea de
curriculum vitae pentru terţi/scrierea de cv-uri
pentru terţi.
37. Servicii de construcţii, servicii de instalaţii
şi reparaţii, extracţii miniere, forare pentru
petrol și gaze, intreţinerea şi repararea
avioanelor, tratament anticoroziv pentru
vehicule, servicii de realizare a zăpezii artificiale,
asfaltare, curăţarea şi repararea cazanelor,
zidire, supravegherea construcţiei de clădiri,
etanşarea clădirilor/impermeabilizare (clădire),

izolarea clădirilor, construirea de magazine
şi gherete pentru târguri, închirierea de
buldozere, instalarea şi repararea alarmelor
antifurt, întreţinerea şi repararea arzătoarelor,
servicii de tâmplărie, curăţarea coşurilor de
fum, curăţarea clădirilor (interior), curăţarea
articolelor de îmbrăcăminte, închirierea
maşinilor de curăţare, curăţarea clădirilor
(suprafaţa exterioară), repararea ceasurilor
şi a ceasornicelor, repararea articolelor de
îmbrăcăminte, închirierea echipamentelor de
construcţii, construcţie, furnizarea de informaţii
privind construcţia, consultanţă în construcţii,
închirierea macaralelor (echipamente de
construcţii), demolarea clădirilor, curăţarea
scutecelor, închirierea maşinilor de uscat vesela,
instalare de utilități pe șantiere de construcții,
servicii de electricieni, instalare și reparare de
echipamente de protecție împotriva inundațiilor,
servicii de deszăpezire, servicii de reîncărcare
de cartuşe de cerneală, încărcarea maşinilor
electrice, servicii de menaj (servicii de curatenie),
servicii de încărcare a bateriilor telefoanelor
mobile, închirierea maşinilor de spălat vesela,
dezinfectare, închirierea pompelor de drenaj,
forarea de puţuri, forajul sondelor de petrol
sau de gaze, curăţarea uscată, instalarea şi
repararea aparatelor electrice, instalarea şi
repararea elevatoarelor/instalarea şi repararea
ascensoarelor, închirierea excavatoarelor,
construcţia de fabrici, instalarea şi repararea
proiectoarelor de film, instalarea şi repararea
alarmelor de incendiu, instalarea şi repararea
echipamentelor de refrigerare, întreţinerea
blănurilor, curăţare şi reparare, instalarea
şi repararea cuptoarelor, întreţinerea mobilei,
restaurarea mobilei, construcţia de porturi,
instalarea şi repararea echipamentelor de
încălzire, servicii de fracturare hidraulică/
servicii de fracţionare, instalarea şi repararea
aparatelor de aer condiţionat, instalarea,
întreţinerea şi repararea componentelor
hardware ale calculatorului, instalarea uşilor şi
ferestrelor, suprimarea interferenţelor în ceea
ce priveşte aparatele electrice, instalarea şi
repararea dispozitivelor de irigare, instalarea
echipamentelor de bucătărie, ascuţirea cuţitelor,
spălarea rufelor, închirierea maşinilor de
spălat rufele, montarea cablurilor, întreţinerea
articolelor din piele, curăţare şi reparare,
călcarea lenjeriei, instalarea, întreţinerea
şi reparaţia maşinilor, zidărie, extragerea
minereului, întreţinerea şi repararea vehiculelor
cu motor, instalarea, întreţinerea şi reparaţia
echipamentelor şi maşinilor de birou, vopsirea
sau repararea semnelor/indicatoarelor, vopsire,
interioară şi exterioară, aplicarea tapetului/
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tapetare, repararea umbrelelor de soare, servicii
de control al dăunătorilor, alţii decât cei
din agricultură, acvacultură, horticultură şi
silvicultură, repararea aparatelor de fotografiat,
construcţia de diguri portuare, întreţinerea şi
construcţia conductelor, tencuire, lucrări de
instalaţie de apă şi canal, presarea articolelor
de îmbrăcăminte, şlefuire cu piatră ponce,
repararea pompelor, servicii de exploatare în
carieră, recositorire, reconstruirea motoarelor
uzate sau parţial distruse, reconstruirea
maşinilor uzate sau parţial distruse, reumplerea
cartuşelor de toner, renovarea articolelor de
îmbrăcăminte, furnizarea nformaţiilor legate de
reparaţii, repararea încuietorilor de siguranţă,
repararea liniilor electrice, restaurarea lucrărilor
de artă, restaurarea instrumentelor muzicale,
reşaparea anvelopelor, nituire, pavarea
drumurilor, închirierea maşinilor de măturat
străzile, servicii pentru acoperişuri, protecţie
anticorozivă, întreţinerea şi repararea seifurilor,
sablare, construcţia de eşafodaje, construcţia
de nave, repararea pantofilor, sterilizarea
instrumentelor medicale, curăţarea străzilor,
întreţinerea şi repararea camerelor de tezaur,
întreţinerea piscinelor, întreţinerea şi repararea
telefoanelor, acordarea instrumentelor muzicale,
echilibrarea anvelopelor, repararea umbrelelor,
construcţii subacvatice, reparaţii subacvatice,
tapiţare, reparaţii de tapiţerie, lăcuire,
gresarea vehiculelor/lubrifierea vehiculelor,
spălarea vehiculelor, lustruirea vehiculelor,
staţii de distribuţie a carburanţilor pentru
vehicule (realimentare şi întreţinere), întreţinerea
vehiculelor, curăţarea vehiculelor, servicii de
reparaţii în cazul unei defecţiuni a vehiculului,
încărcarea bateriilor la vehicule, servicii
de exterminare a dăunătorilor, alţii decât
cei din agricultură, acvacultură,horticultură şi
silvicultură, vulcanizarea anvelopelor (reparaţii),
construcţia şi repararea depozitelor, spălarea
lenjeriei, spălare, curăţarea geamurilor.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii, transportul
aerian, închirierea de aeronave, închirierea
de motoare de aeronave, transportul cu
ambulanţa, transportul cu maşini blindate,
transportul cu barja, închirierea de ambarcaţiuni,
transportul cu ambarcaţiunile, depozitarea de
ambarcaţiuni, rezervarea locurilor de călătorie,
servicii de îmbuteliere, transportul cu autobuzul,
închirierea de maşini, transportul cu maşina,
parcarea de maşini, servicii de folosire în
comun a maşinii, aprovizionarea distribuitoarelor
automate, depozitare de bagaje, organizare de
servicii de transport de pasageri, pentru alte
persoane, prin intermediul unei aplicații online,

pilotarea dronelor civile, aranjarea formalităților
pentru vize și documente de călătorie pentru
persoanele care călătoresc în străinătate,
servicii de folosire în comun a autovehiculelor,
cărăuşie, umplerea bancomatelor cu numerar,
servicii de şoferie, colectarea de bunuri
reciclabile (transport), servicii de curierat
(mesaje sau mărfuri), organizarea de croaziere,
livrarea bunurilor, livrarea ziarelor/livrarea de
ziare, livrarea bunurilor prin comandă poştală,
distribuirea de energie, închirierea clopotelor
de scufundare, închirierea costumelor de
scufundare, furnizarea de direcţii de deplasare
în scopuri de călătorie, închirierea de vitrine de
vin electrice, distribuirea de energie electrică,
însoţirea turiştilor, transportul cu feribotul,
livrarea de flori, francarea corespondenţei,
închirierea congelatoarelor, transportul de
mărfuri (transportul maritim de bunuri), servicii
de transportator (expeditor) de mărfuri, servicii
de agenţie de transport (expediere (am)/servicii
de agenţie de transport, transportul de mărfuri,
închirierea de garaje, împachetarea cadourilor,
operaţiuni de încărcare-descărcare, depozitarea
de bunuri, depozitare/înmagazinare, informaţii
despre depozitare, închirierea containerelor de
depozitare, transportul cu taxiul, remorcare,
închirierea de tractoare, furnizarea de informaţii
despre trafic, transportul cu tramvaiul, servicii
de transport pentru tururile de vizitare a
obiectivelor turistice, transportul prin conducte,
transport, transportul turiştilor, transportul şi
depozitarea deşeurilor/transportul şi depozitarea
gunoaielor, servicii de broker de transport,
rezervări de transport, organizarea transportului
pentru deplasările turistice, informaţii despre
transport, logistica transporturilor, transportul
de mobilier, rezervări de călătorie, salvare
subacvatică, descărcarea încărcăturilor, servicii
de remorcare în cazul avarierii vehiculelor,
închirierea de vehicule, închirierea de portbagaje
cu montare pe capota vehiculului, închirierea de
depozite, alimentarea cu apă, distribuirea apei,
închirierea scaunelor cu rotile, împachetarea
bunurilor.
41. Educație, divertisment și sport, furnizare
online de reviste cu articole pe teme
generale care nu pot fi descărcate, servicii
de bibliotecă online, și anume furnizare de
servicii de bibliotecă electronică referitoare la
ziare, reviste, fotografii și imagini printr-o rețea
online de calculatoare, furnizare de publicații
electronice online, nedescărcabile, organizarea
de evenimente culturale și artistice, organizare
și coordonare de evenimente educaționale,
organizare de evenimente și competiții sportive,
organizare de evenimente de divertisment și
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evenimente culturale, organizare de evenimente
de recreere, organizare de evenimente pentru
divertisment, organizare de evenimente în scop
cultural, de divertisment și sportiv, instruire,
instruire educativă, organizare de cursuri,
producție de emisiuni de televiziune, producție
audio și video și fotografie, producție audio,
video și multimedia și fotografie, servicii specifice
parcurilor de distracții, furnizare de spații pentru
parcuri de distracții, servicii specifice parcurilor
de distracții și tematice.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură
cu acestea, analize industriale, servicii de
cercetare industrială şi design industrial,
servicii de control și autentificare a calității,
proiectarea şi dezvoltarea de componente
hardware şi software ale calculatorului, analiză
pentru exploatarea câmpurilor petroliere, servicii
de arhitectură, consultanţă în arhitectură,
autentificarea lucrărilor de artă, cercetare
bacteriologică, cercetare biologică, calibrare
(măsurare), servicii de cartografie, analiză
chimică, cercetare chimică, servicii de
chimie, studii clinice, însămânţarea norilor,
computerizare în nori (cloud computing),
închirierea de calculatoare, programare
computerizată, proiectare de software pentru
calculatoare, închirierea de software pentru
calculatoare, analiza sistemelor informatice,
proiectarea sistemelor informatice, consultanţă
software pentru calculatoare, servicii de protecţie
împotriva viruşilor de calculator, consultanţă
în tehnologia calculatoarelor, consultanţă
în securitatea informatică, proiectarea
construcţiilor, consultanţă în proiectarea şi
dezvoltarea componentelor hardware pentru
calculator, consultanţă în domeniul economisirii
energiei, conversia datelor sau documentelor din
format fizic în format electronic, conversia datelor
şi a programelor pentru calculator, alta decât
conversia în format fizic, cercetare în domeniul
cosmeticii, crearea şi mentenanţa site-urilor web
pentru terţi, crearea şi proiectarea pentru terţi de
indexuri de informaţii bazate pe site-urile web
(servicii de tehnologia informaţiei), consultanţă în
securitatea datelor, servicii de criptare a datelor,
proiectarea de decoraţiuni interioare, amenajare/
design interior, digitalizarea documentelor
(scanare), proiectarea de rochii, duplicarea
programelor de calculator, stocarea electronică a
datelor, monitorizarea electronică a informaţiilor
personale de identificare pentru a detecta
furtul de identitate prin intermediul internetului,
monitorizarea electronică a activităţii cărţilor
de credit pentru a detecta furtul de identitate
prin intermediul internetului, audit energetic,

inginerie, sondaje geologice, prospecţiuni
geologice, cercetare geologică, design de arte
grafice, analiza scrisului de mână (grafologie),
găzduirea site-urilor (site-uri web), proiectare
industrială, consultanţă în domeniul tehnologiei
informaţiei (it), furnizarea de informaţii în
legătură cu tehnologia calculatoarelor şi
programare prin intermediul unui site web,
instalarea de software pentru calculatoare,
consultanţă în securitatea internetului, expertize
topografice, mentenanţa software-ului pentru
calculatoare, cercetare mecanică, informaţii
meteorologice, monitorizarea sistemelor de
calcul (calculatoarelor) prin acces de
la distanţă, monitorizarea sistemelor de
calcul (calculatoarelor) pentru a detecta
defecţiunile, monitorizarea sistemelor de
calcul (calculatoarelor) pentru a detecta
accesul neautorizat sau încălcarea securităţii
datelor, efectuarea copiilor de siguranţă
prin trimiterea datelor în afara locaţiei,
prospectarea petrolului, sondaje referitoare
la câmpurile petroliere, testarea sondelor
petroliere, servicii externalizate furnizate în
domeniul tehnologiei informației, închiriere de
contoare pentru înregistrarea consumului de
energie, servicii de autentificare a utilizatorilor
folosind tehnologie pentru tranzacții de comerț
electronic, servicii de autentificare a utilizatorilor
folosind o tehnologie de conectare unică pentru
aplicații software online, proiectarea ambalajelor,
cercetare în domeniul fizicii, platforma ca
serviciu (paas), dezvoltare de platforme de
calculatoare, design de cărți de vizită, cercetare
științifică și tehnologică în domeniul dezastrelor
naturale, servicii de explorări în domeniul
industriei petroliere, a gazului și miniere,
cercetare științifică și tehnologică referitoare la
cartografierea brevetelor, cercetare în domeniul
construcțiilor de clădiri, cercetare în domeniul
tehnologiei de telecomunicații, cercetare în
domeniul sudurii, cercetare medicală, design
grafic pentru materialele promoţionale, controlul
calităţii, evaluarea calităţii lemnului pe picior,
evaluarea calităţii lânii, recuperarea datelor
de pe calculator, cercetarea şi dezvoltarea
de produse noi pentru terţi, cercetare în
domeniul protecţiei mediului, furnizarea de
informaţii ştiinţifice, consiliere şi consultanţă cu
privire la reducerea emisiilor de carbon, servicii
de laboratoare ştiinţifice, cercetare ştiinţifică,
furnizarea de motoare de căutare pentru internet,
găzduire pe servere, software ca serviciu (saas),
dezvoltarea de software în cadrul publicării
de software, stilizare(proiectare industrială),
topografie, cercetare tehnologică, efectuarea de
studii cu privire la proiectele tehnice, scriere
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tehnică, consultanţă tehnologică, consultanţă
în tehnologia telecomunicaţiilor, testarea
materialelor, testarea materialelor textile,
explorare subacvatică, deblocarea telefoanelor
mobile, actualizarea software-ului pentru
calculatoare, planificare urbană, efectuarea
inspecţiei tehnice auto pentru vehicule, analiza
apei, prognoze meteorologice, închirierea
serverelor web, consultanţă în proiectarea
site-urilor web, proiectarea (designul) spațiului
interior, servicii de informare și consiliere
în domeniul designului interior, cercetare in
domeniul constructiilor de cladiri, cercetare
si dezvoltarea de produse noi pentru terti,
planificare urbana, servicii de design grafic
pentru materialele publicitare, artă grafică și
design, proiectarea construcțiilor, proiectarea
de decorațiuni interioare, consultanță în
materie de design interior, servicii de
amenajare/design interior, design grafic pentru
materiale promoționale, servicii de informare
privind armonizarea culorilor, vopselelor și
a mobilierului pentru design interior, servicii
de informare privind combinațiile de culori,
vopsele și mobilier pentru design interior,
servicii de consultanță în materie de decorațiuni
interioare, servicii de proiectare privind
decorațiunile interioare pentru birouri, servicii
de proiectare privind decorațiunile interioare
pentru locuințe, consultanță privind alegerea
materialelor pentru tapițarea mobilierului
(decorațiuni interioare), furnizarea unui site
cu informații în domeniul decorațiunilor
interioare, servicii de arhitectura, consultanta in
arhitectura, poiectarea constructiilor, proiectarea
de decoratiuni interioare, amenajare/ design
interior, proiectare industriala, servicii de design,
servicii de design interior și exterior, servicii
de design interior pentru magazine, servicii
de consultanță în materie de design interior,
servicii de design interior pentru comerțul cu
amănuntul, servicii de design de mobilier pentru
interiorul clădirilor, servicii de design interior și
servicii conexe de informare și consiliere servicii
it, servicii de proiectare, servicii în domeniul
științei și tehnologiei, testare, autentificare și
controlul calității, design grafic, design vizual,
design industrial, design arhitectural, stilism
(design industrial), design artistic comercial,
design de mobilier, design de ambalaje, design
de modele, design de produs, design de broșuri,
design artistic industrial, artă grafică și design,
design vestimentar pentru terți, servicii de design
mobilier, servicii de design textil, proiectare
(design) de clădiri, servicii de design comercial,
servicii de design industrial, evaluări tehnice
privind designul, servicii tehnologice privind

designul, cercetare în domeniul designului,
planificare în domeniul designului, design de
mobilier de birou, design și dezvoltare de
software, design și dezvoltare de produs, design
de site-uri web, design arhitectural pentru
decorațiuni exterioare, consultanță în materie de
design, servicii de design pentru restaurante,
servicii de design de brand, proiectare (design)
pentru extinderea clădirilor, design arhitectural
pentru decorațiuni interioare, design de clădiri
de birouri, design arhitectural pentru planificare
urbană, software ca serviciu (saas), platformă ca
serviciu (paas).

44. Servicii de îngrijire a frumuseții, consultanță
cu privire la frumusețe, servicii oferite de saloane
de frumusețe, servicii cosmetice de îngrijire
corporală, servicii de tratament pentru îngrijirea
tenului, servicii de consultanță cu privire la
tratamentele de înfrumusețare, consultanță în
domeniul îngrijirii corpului și a frumuseții, îngrijiri
de igienă și frumusețe, servicii de igienă și
frumusețe pentru oameni, îngrijire cosmetică
pentru persoane, servicii de consultanță în
domeniul îngrijirii frumuseții, servicii furnizate de
saloane de coafură și înfrumusețare, saloane
de îngrijire a pielii, saloane de coafură, servicii
oferite de frizerii pentru bărbați, tratament

43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară, servicii de unităţi de cazare
(hoteluri, pensiuni), servicii de lounge cu
narghilea, servicii de bar, servicii de pensiune,
servicii de rezervări la pensiuni, servicii
oferite de pensiuni pentru animale, servicii
de cafenea, servicii de bufet, furnizarea de
facilităţi pentru camping, servicii de cantină,
închirierea de scaune, mese, feţe de masă,
sticlărie, închirierea aparatelor de gătit, servicii
de creşă (crèche), închirierea dozatoarelor de
apă potabilă, servicii de catering care constau
în furnizarea de produse alimentare şi băuturi,
sculptură în alimente, servicii de tabere de
vacanţă (cazare), servicii hoteliere, rezervări
de hoteluri, închirierea aparatelor de iluminat,
închirierea sălilor de şedinţe, servicii de motel,
servicii de recepţie pentru cazare temporară
(gestionarea sosirilor şi plecărilor), servicii
de restaurant, servicii de aziluri de bătrâni,
servicii de restaurant cu autoservire, servicii de
bufet pentru gustări(snack-bar), închirierea de
(locuinţe pentru) cazare temporară, servicii de
rezervări pentru cazarea temporară, închirierea
corturilor, servicii de case de vacanţă, închirierea
clădirilor transportabile, servicii de restaurante
udon and soba, decorare de alimente, decorarea
de torturi, informații și consiliere cu privire la
prepararea de mâncăruri, servicii de bucătari
personali.
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cosmetic, tratamente cosmetice pentru ten,
tratamente cosmetice pentru corp, consultanță
în domeniul cosmeticii, servicii de întindere
a pielii cu laser, tratament cosmetic cu laser
pentru piele, tratament cosmetic cu laser pentru
îndepărtarea părului nedorit, servicii cu laser
pentru întinerirea pielii, masaj, servicii de
consultare în legătură cu masajul, servicii de
saună cu infraroșii, servicii de chirurgie estetică
și plastică, consultanță în domeniul nutriției și al
dietelor, furnizare de servicii privind programe de
pierdere în greutate, servicii de dietetică, servicii
de drenaj limfatic, servicii de masaj la picioare,
tratamente terapeutice pentru corp, tratamente
pentru controlul greutății, tratamente terapeutice
pentru față.
45. Servicii de rețele de socializare on-line,
furnizare de licente pentru concepte de franciza,
consultanță juridică pentru concepte de franciză
de întreprinderi de alimentație publică și de
cazare temporară, în special intermediere
de licenţe pentru unităţi de deservire şi
cazare, asistență juridică persoanelor juridice
și fizice în problemele legate de activitatea
lor antreprenorială, servicii de securitate
pentru protecția fizică a bunurilor materiale
și a persoanelor, consiliere în domeniul
proprietății intelectuale, concesiune de licențe de
proprietate intelectuală, monitorizarea drepturilor
de proprietate intelectuală în scopurile de
consultanță juridică, nregistrare de nume de
domenii (servicii juridice), acordare de licențe
pentru software de calculator (servicii juridice),
servicii de contencios, gestionarea drepturilor
de autor, servicii personale şi sociale oferite
de către terţi destinate să satisfacă nevoile
indivizilor, şi anume agenţii de adopţie, servicii
matrimoniale, supraveghere de copii la domiciliu,
sprijin în perioada de doliu, servicii funerare,
servicii de hrănire a pisicilor (în absența
stăpnilor), însoțire în societate (persoane de
companie), închiriere de îmbrăcăminte, servicii
de companie pentru persoane în vârstă și
cu handicap, consultanță în domeniul relațiilor
personale, servicii de consultanță în materie de
prevenire a criminalității, servicii oferite de un
detectiv, servicii de plimbare de câini, servicii de
escortă, informare cu privire la modă, servicii
de genealogie, servicii de tutelă, închiriere de
bijuterii, servicii de îngrijire a locuințelor în
absența proprietarilor, servicii de lobby, nu în
scopuri comerciale, servicii de birouri de obiecte
pierdute, gestiunea de liste cu cadouri de nuntă
pentru a fi selectate de către terți, servicii
de mediere a conflictelor conjugale, călăuzire
(spirituală), servicii de rețele sociale online
accesibile prin aplicații mobile descărcabile,

servicii de consiliere personală în materie de
modă, servicii personalizate pentru cumpărături
(personal shopping), supravegherea la domiciliu
pentru animale de companie, servicii ale unei
agenții de însoțitori, planificarea și organizarea
ceremoniilor de nuntă, servicii de securitate
pentru protejarea proprietății și a persoanelor,
activitate de informare, consultanţă privind toate
serviciile de mai sus, servicii de informare si
consiliere cu privire la serviciile mentionate
anterior furnizate on-line dintr-o baza de date
de calculator sau de pe internet, servicii de
informatii si consiliere furnizate pe o retea de
telecomunicatii.

───────

(210) M 2022 01420
(151) 23/02/2022
(732) MEDLINE SYSTEM S.R.L., STR.

TRANDAFIRILOR NR. 19, JUD.
MARAMUREȘ, VIȘEU DE SUS,
435700, MARAMUREȘ, ROMANIA

(540)

MEDLINE SYSTEM MEDICAL
& HOSPITAL SOLUTIONS

(531) Clasificare Viena:
29.01.01; 29.01.08; 27.05.01; 27.05.17;
26.11.09; 26.11.12

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

9. Detectori de radiații, aparate pentru
detectarea radiațiilor, aplicații software
descărcabile, software biometric, software de

(591) Culori revendicate: portocaliu (HEX
#ff803b, Pantone 1505U), negru (HEX
#000000)
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calculator, platforme de software colaborative
(software).
10. Implanturi (proteze) folosite în stomatologie,
implanturi dentare, aparate de ozonizare de
uz medical, monitoare de ozon utilizate în
ozonoterapie, ozonizatoare (ozonizoare) de uz
medical.
11. Aparate pentru sterilizarea aerului, aparate
pentru purificarea aerului, lămpi germicide
pentru purificarea aerului, aparate și mașini
pentru purificarea aerului.
42. Dezvoltare de software.
44. Servicii de stomatologie.

───────

(210) M 2022 01421
(151) 23/02/2022
(732) GIOVANNI MARIO FRANCESCO,

STR. RETEZAT NR. 2, JUDETUL
ILFOV, COMUNA DASCĂLU, SAT
CREAȚA, ILFOV, ROMANIA

(540)

VIRAL NATION

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.24; 26.04.02;
26.04.05; 26.04.18

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.

───────

(210) M 2022 01422
(151) 23/02/2022
(732) GIOVANNI MARIO FRANCESCO,

STR. RETEZAT NR. 2, JUDETUL
ILFOV, COMUNA DASCĂLU, SAT
CREAȚA, ILFOV, ROMANIA

(540)

25 STEFAS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.07.01; 25.07.01;
25.07.02

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

3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, pastă de dinți nemedicinală,
parfumuri, uleiuri esențiale, preparate de albire și
alte substanțe de spălare, preparate de curățare,
lustruire, degrsare și abrazive.
24. Textile şi înlocuitori pentru textile, lenjerie de
uz casnic, perdele din material textil sau plastic.
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului.

───────
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(210) M 2022 01423
(151) 23/02/2022
(732) GIOVANNI MARIO FRANCESCO,

STR. RETEZAT NR. 2, JUDETUL
ILFOV, COMUNA DASCĂLU, SAT
CREAȚA, ILFOV, ROMANIA

(540)

AVENTURA, STRIGATI "URA!"

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 25.07.01; 25.07.02

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

38. Servicii de telecomunicații.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură cu
acestea, analize industriale, servicii de cercetare
industrială şi design industrial, servicii de
control și autentificare a calității, proiectarea
şi dezvoltarea de componente hardware şi
software ale calculatorului.

───────

(210) M 2022 01425
(151) 23/02/2022
(732) WINNERS FIRST S.A., ALEEA

STADIONULUI NR. 1, JUD. CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA BOJAN PETRINA,
STR. EFORIEI NR. 8, ET. 7, APART.
46, SECTOR 5, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

ARIGATO
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
43. Servicii oferite de restaurante (servirea
mesei), servicii oferite de baruri, servicii de
catering, servire de alimente și băuturi, rezervări
la restaurant, restaurante de delicatese, servicii
de restaurant prestate de hoteluri, servicii
de restaurant în cadrul hotelurilor, servicii
de informare privind restaurantele, servicii de
restaurant cu servire la pachet, servicii oferite de
hoteluri, hosteluri, pensiuni, cazare turistică și de
vacanță.

───────

(210) M 2022 01427
(151) 23/02/2022
(732) WINNERS FIRST SA, ALEEA

STADIONULUI NR. 1, JUDETUL
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA BOJAN PETRINA,
STR. EFORIEI NR. 8, ET. 7, AP. 46,
SECTOR 5, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

HIKARI
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
43. Servicii oferite de restaurante (servirea
mesei), servicii oferite de baruri, servicii
de catering, servire de alimente și băuturi,
rezervări la restaurant, servicii oferite de
restaurante de delicatese, servicii de restaurant
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prestate de hoteluri, servicii de restaurant în
cadrul hotelurilor, servicii de informare privind
restaurantele, servicii de restaurant cu servire
la pachet, servicii oferite de hoteluri, hosteluri,
pensiuni, cazare turistică și de vacanță.

───────

(210) M 2022 01430
(151) 23/02/2022
(732) CORPUL NAŢIONAL AL

POLIŢIŞTILOR, STR. MIHAI VODĂ
NR. 6, SECTORUL 5, BUCURESTI,
050041, ROMANIA

(540)

HOPE RUN
(531) Clasificare Viena:

27.05.01; 29.01.12; 02.01.23

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

41. Activități sportive, organizarea turneelor
sportive, servicii sportive.

───────

(210) M 2022 01432
(151) 23/02/2022
(732) AESCULAP PROD SRL, STR.

TUDOR VLADIMIRESCU NR.
58, JUDETUL MURES, TARGU
MURES, 540014, MUREȘ,
ROMANIA

(740) CABINET M OPROIU SRL, STR.
POPA SAVU NR. 42, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

Activit Nutrazen

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

5. Medicamente, suplimente dietetice şi
suplimente alimentare de uz medical,
vitamine si preparate pe baza de vitamine.

───────

(210) M 2022 01433
(151) 23/02/2022
(732) WORKSHOP BROTHERS IT SRL,

STRADA LANARIEI, NR 93-95,
ETAJ 2, BIROU 37-38, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, 040323, ROMANIA

(540)

Fixxia
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
8. Scule și instrumente de mână acționate
manual, cuțite, furculițe și linguri, arme albe, cu
excepția armelor de foc, aparate de ras.

───────

(210) M 2022 01434
(151) 23/02/2022
(732) S.C. SIPEX COMPANY, SAT

ARICESTII RAHTIVANII, NR.1,
PARC INDUSTRIAL. CRANGUL
LUI BOT, DN 72, KM 8, JUDEȚ
PRAHOVA, ARICESTII RAHTIVANI,
107025, PRAHOVA, ROMANIA

(540)

SIPEX - Solutii in
constructii din 1997

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.19; 27.07.01;
29.01.01; 29.01.04; 29.01.05; 29.01.11

(591) Culori revendicate: albastru (HEX
#071867), rosu (HEX #EB0505)
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

1. Produse chimice destinate industriei,
științelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii și
silviculturii, rășini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută, compoziții
pentru stingerea și prevenirea incendiilor,
preparate pentru călire și sudură, substanțe
pentru tăbăcirea de blănuri și piei de animale,
adezivi pentru utilizare în industrie, chituri și
alte produse de umplere, compost, gunoi de
grajd, îngrășăminte, preparate biologice pentru
utilizare în industrie și știință.
2. Vopsele, firnisuri, lacuri, substanțe de
protecție contra ruginii și contra deteriorării
lemnului, coloranți, vopsele, cerneluri pentru
imprimare, marcare și gravură, rășini naturale în
stare brută, metale sub formă de folie și pulbere
pentru utilizare în vopsire, decorare, tipărire și
artă.
6. Metale comune și aliajele lor, minereuri,
materiale metalice pentru edificare și construcții,
construcții transportabile metalice, cabluri și fire
neelectrice din metale comune, mici articole de
fierărie, containere metalice pentru depozitare
sau transport, seifuri.
17. Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică
și înlocuitori ai acestor materiale, neprocesate
și semiprocesate, materiale plastice și rășini
extrudate destinate utilizării în producție,
materiale de călăfătuire, etanșare și izolare, țevi,
tuburi și furtunuri flexibile, nu din metal.
19. Materiale, nu din metal, pentru edificare
și construcție, conducte rigide, nu din metal,
pentru edificare, asfalt, smoală, gudron și
bitum, construcții transportabile, nu din metal,
monumente nemetalice.
37. Servicii de construcții, servicii de instalare
și de reparații, extracție minieră, foraje pentru
extracția de petrol și de gaze.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.

───────

(210) M 2022 01435
(151) 23/02/2022
(732) CODIN-SEBASTIAN CARADIMU,

STR. ADY ENDRE, NR. 26,
SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

CAP

(531) Clasificare Viena:
02.05.02; 02.05.23; 27.05.17

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

35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare.

───────

(591) Culori revendicate: albastru inchis
(Pantone 0 37 84), albastru deschis
(Pantone 0 169 224), albastru (Pantone
655), bleu(Pantone 2995), rosu
(Pantone 185), rosu inchis (Pantone
207, mov (Pantone 234 0 41), visiniu
(Pantone 165 0 52)



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 06/2022

765

(210) M 2022 01436
(151) 23/02/2022
(732) INTERTOY ZONE,

STR.CAMINULUI, NR 6, SECTOR
2, BUCUREȘTI, 021742, ROMANIA

(540)

CUBIGO

(531) Clasificare Viena:
27.05.02; 27.05.17; 26.11.12; 29.01.02;
29.01.06; 29.01.08

clase:
26. Dantele, șireturi și broderii, panglici și funde
ca articole de mercerie, nasturi, capse și copci,
ace și ace cu gămălie, flori artificiale, decorațiuni
pentru păr, păr fals.

───────

(210) M 2022 01437
(151) 23/02/2022
(732) STEFMARAN TEXTIL S.R.L., SAT

HINCHIRIȘ, NR.27, JUDEȚ BIHOR,
COMUNA LAZURI DE BEIUȘ,
BIHOR, ROMANIA

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

(540)

MARAN S

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.21; 29.01.01;
29.01.03; 29.01.04; 29.01.08

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

25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului, îmbrăcăminte,
tricoturi (îmbrăcăminte), brâuri (imbrăcăminte),
șorțuri (îmbrăcăminte), jerseuri (îmbrăcăminte),
jachete (îmbrăcăminte), corsete (îmbrăcăminte),
fulare (îmbrăcăminte), îmbrăcăminte țesută,
combinezoare (îmbrăcăminte), articole de
îmbrăcăminte, îmbrăcăminte formală de seară,
pulover (articole de îmbrăcăminte), articole de
îmbrăcăminte brodate, articole de îmbrăcăminte
de ocazie, îmbrăcăminte pentru bărbați, femei
și copii, articole care servesc la acoperirea
capului, hanorace, hanorace sport, hanorace cu
glugă, tricouri, tricouri cu mânecă scurtă, șosete,
pantaloni sport, maiouri sportive, costume
sportive pentru jogging, bluze, pantaloni, rochii
pentru femei, rochii lungi de seară, fuste,
bandane, curele (accesorii vestimentare), sepci
cu cozoroc, șepci (articole de îmbrăcăminte),
șepci și căciuli pentru sport, fesuri, căciuli, pălării,

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

(591) Culori revendicate: verde, albastru,
rosu, negru
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pijamale, tricouri sportive fără mâneci, articole de
confecții (imbracaminte).

───────

(210) M 2022 01439
(151) 23/02/2022
(732) IOAN-ROMEO TUDORACHE, ALE.

MESERIASILOR NR. 2, BL. C91
SC. 1 ET. 5 AP. 29, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
API, STR. 11 IUNIE, NR. 51, SC. A,
ET. 1, AP. 5, COMPLEX VIVANDO,
BUCUREȘTI, 040171, ROMANIA

(540)

URBAN MASAJ

(531) Clasificare Viena:
05.05.21; 27.05.01; 27.05.17; 26.11.05;
26.11.08; 29.01.02

clase:
44. Masaj, servicii de frumusețe oferite de un
centru SPA, servicii de tratamente medicale
oferite de un centru SPA.

───────

(210) M 2022 01440
(151) 23/02/2022
(732) SC CLINICA DE IMPLANTOLOGIE

ȘI ESTETICĂ DENTARĂ
DR.ABBOUD S.R.L, STR. MALU
ROȘU NR. 81A, BLOC 106D, SC.
A, PARTER, AP. 2, JUD. PRAHOVA,
PLOIEȘTI, PRAHOVA, ROMANIA

(540)

SMILE DESIGN

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.11.25

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
44. Servicii medicale, servicii de igienă şi
de îngrijire a frumuseţii pentru oameni sau
animale, servicii de agricultură, horticultură şi de
silvicultură.

───────

(591) Culori revendicate: Auriu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2022 01441
(151) 23/02/2022
(732) BIONATIV SRL, STR. NEVOIAȘI

NR. 2-4, BUCUREȘTI, 050303,
ROMANIA

(540)

PRUNALAX NUTRIFIC
(531) Clasificare Viena:

29.01.05; 27.05.01; 27.05.17; 27.05.24;
25.03.01

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

5. Suplimente alimentare si preparate dietetice,
inlocuitori ai meselor, alimente si bauturi
dietetice, adaptate pentru uz medical si
veterinar, suplimente dietetice destinate sa
suplimenteze o dieta normala sau sa aiba
beneficii pentru sanatate, substante si alimente
dietetice adaptate pentru scopuri medicale sau
veterinare, alimente pentru sugari, indulcitori
artificiali adaptati pentru diabetici, indulcitori
dietetici de uz medical, băuturi (suplimente
dietetice).
29. Gemuri, gemuri din fructe, jeleuri, dulcețuri,
compoturi, paste tartinabile de fructe și legume.
30. Zahăr, îndulcitori naturali, glazuri dulci și
umpluturi dulci, produse apicole respectiv: miere,
lăptișor de matcă de uz alimentar, propolis de
uz alimentar, cafea, ceaiuri, cacao și înlocuitori
ai acestora, aromatizanți din plante pentru
prepararea băuturilor (altele decât uleiurile
esențiale), arome pentru băuturi (altele decât
uleiurile esențiale), preparate din plante pentru
fabricarea băuturilor, arome pentru băuturi (altele
decât uleiurile esențiale), produse aromatice
pentru băuturi (altele decât uleiurile esențiale).

───────

(210) M 2022 01443
(151) 24/02/2022
(732) ABC & AYAN ELECTRONICS

SRL, STR. TEIUL DOAMNEI NR.
150, JUD. DÂMBOVIȚA, TEIȘ,
DAMBOVIȚA, ROMANIA

(740) CĂVESCU ȘI ASOCIAȚII SRL, STR.
GRIVIȚA NR. 37E, JUD. ILFOV,
OTOPENI, ILFOV, ROMANIA

(540)

NAVI-ABC

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

9. Aparate de comandă pentru vehicule
(calculatoare de bord), aparate de navigație
pentru automobile, dispozitive portabile
de navigare, dispozitive pentru localizarea
persoanelor, sisteme de localizare a vehiculelor,
sisteme de navigație auto cu afișaje interactive,
sisteme de navigație multimedia pentru vehicule,
sisteme electronice de bord pentru asistență
la conducere, sisteme electronice de bord
pentru asistență la parcare, sisteme electronice
de bord în vehicule terestre pentru asistență
la condus, sisteme electronice de bord în
vehicule terestre pentru asistență la parcare,
sisteme electronice de navigație, suporturi
de bord pentru dispozitive de navigație,
amplificatoare stereo, amplificatoare pentru
instrumente muzicale, aparate digitale de redat
muzica, aparate electronice audio, aparate
mobile de recepție radio, aparate mobile de
transmisie radio, aparate pentru efecte audio,
aparate stereo pentru vehicule, aparatură audio,
boxe portabile, cabluri adaptoare pentru căști,
cabluri pentru boxe, casetofoane, carduri de
memorie cu circuite integrate utilizate pentru
a cântă la instrumente muzicale electronice,
casetofoane pentru automobile, casetofoane
pentru mașină, căști fără fir, cititoare de casete
audio, difuzoare (echipamente audio), difuzoare
audio pentru automobile, difuzoare audio
pentru vehicule, difuzoare cu amplificatoare
incorporate, difuzoare pentru media playere
portabile, difuzoare stereo pentru automobile,
digitizoare audio, echipamente audio pentru
automobile, intensificatoare electroacustice,
interfețe audio, mp3-playere, mixere audio,
radiocasetofoane, radiocasetofoane portabile,

(591) Culori revendicate: violet (HEX
#682c8b)
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radiouri, radiouri portabile, receptoare audio,
receptoare radio, sisteme de difuzoare, sisteme
de sunet surround, stații radio cb, suporturi
pentru boxe, tuner stereo.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul, inclusiv în
mediul online, în legătură cu produsele din clasa
9.

───────

(210) M 2022 01444
(151) 23/02/2022
(732) ZENTIVA, K.S., U KABELOVNY

130, PRAGUE, 102 37, CEHIA
(740) RATZA SI RATZA SRL, BD. A. I. CUZA

52-54, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
011056, ROMANIA

(540)

ZENOFOR
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Medicamente, preparate farmaceutice pentru
uz uman, suplimente alimentare și nutritive.

───────

SRL, STRADA AREFU NR. 55,
PARTER, BIROUL 3, SECTOR 5,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

S1NGULIER

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.07.01

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

35. Publicitate imobiliară, conducere și
administrarea afacerilor imobiliare rezidențiale,
lucrări de birou aferente unui ansamblu
rezidențial.
36. Afaceri imobiliare aferente unui ansamblu
rezidențial.
37. Construcţii imobiliare rezidențiale, reparaţii
și întreținere imobile rezidențiale, instalaţii și
mentenanță pentru instalații.

───────

(210) M 2022 01445
(151) 24/02/2022
(732) NEW SKY APARTMENTS
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(210) M 2022 01446
(151) 23/02/2022
(732) HOB CLINIC GROUP SRL,

BD. PIPERA NR. 59B, SCARA
A, PARTER, AP. 1 - CLINICA
STOMATOLOGICA, JUDEȚ ILFOV,
VOLUNTARI, ILFOV, ROMANIA

(540)

#SporLaZambit
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
10. Piese protetice pentru stomatologie,
implanturi (proteze) folosite în stomatologie.
44. Servicii de stomatologie, servicii de
stomatologie veterinară, servicii de stomatologie
estetică, consiliere în domeniul stomatologiei,
servicii medicale, furnizare de informații despre
stomatologie.

───────

(210) M 2022 01447
(151) 23/02/2022
(732) HOB CLINIC GROUP SRL,

BD. PIPERA NR 59B, SCARA
A, PARTER, AP. 1 CLINICA
STOMATOLOGICA, JUDEȚ ILFOV,
VOLUNTARI, ILFOV, ROMANIA

(540)

Spor la zambit

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

10. Piese protetice pentru stomatologie,
implanturi (proteze) folosite în stomatologie.
44. Servicii de stomatologie, servicii de
stomatologie estetică, servicii de stomatologie
veterinară, consiliere în domeniul stomatologiei,
furnizare de informații despre stomatologie,
servicii medicale, servicii medicale oferite de
clinici medicale.

───────

(210) M 2022 01449
(151) 23/02/2022
(732) HOB CLINIC GROUP SRL,

BD. PIPERA NR. 59B, SCARA
A, PARTER, AP. 1 CLINICA
STOMATOLOGICA, JUDEȚ ILFOV,
VOLUNTARI, ILFOV, ROMANIA

(540)

Doctor Jona
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
10. Piese protetice pentru stomatologie,
implanturi (proteze) folosite în stomatologie.
44. Servicii de stomatologie, servicii de
stomatologie estetică, servicii de stomatologie
veterinară, consiliere în domeniul stomatologiei,
furnizare de informații despre stomatologie,
servicii medicale, servicii medicale oferite de
clinici medicale.

───────

(210) M 2022 01450
(151) 23/02/2022
(732) HOB CLINIC GROUP SRL,

BD. PIPERA NR. 59B, SCARA
A, PARTER, AP. 1 CLINICA
STOMATOLOGICA, JUDEȚ ILFOV,
VOLUNTARI, ILFOV, ROMANIA

(540)

HOB CLINIC
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
10. Piese protetice pentru stomatologie,
implanturi (proteze) folosite în stomatologie.
44. Servicii de stomatologie, servicii de
stomatologie estetică, servicii de stomatologie
veterinară, consiliere în domeniul stomatologiei,
furnizare de informații despre stomatologie,
servicii medicale, servicii medicale oferite de
clinici medicale, furnizare de servicii medicale,
servicii ale clinicilor medicale.

───────
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(210) M 2022 01451
(151) 23/02/2022
(732) HOB CLINIC GROUP SRL,

BD PIPERA NR 59B, SCARA
A, PARTER, AP 1 CLINICA
STOMATOLOGICA, JUDEŢ ILFOV,
VOLUNTARI, ILFOV, ROMANIA

(540)

House of Beauty
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
10. Piese protetice pentru stomatologie,
implanturi (proteze) folosite în stomatologie.
44. Servicii de stomatologie, servicii de
stomatologie estetică, servicii de stomatologie
veterinară, consiliere în domeniul stomatologiei,
furnizare de informații despre stomatologie,
servicii medicale, servicii medicale oferite de
clinici medicale, furnizare de servicii medicale,
servicii ale clinicilor medicale.

───────

(210) M 2022 01452
(151) 23/02/2022
(732) HOB CLINIC GROUP SRL,

BD PIPERA NR 59B, SCARA
A, PARTER, AP 1 CLINICA
STOMATOLOGICA, JUDEŢ ILFOV,
VOLUNTARI, ILFOV, ROMANIA

(540)

HOB CLINICS
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
10. Piese protetice pentru stomatologie,
implanturi (proteze) folosite în stomatologie.
44. Servicii de stomatologie, servicii de
stomatologie estetică, servicii de stomatologie
veterinară, consiliere în domeniul stomatologiei,
furnizare de informații despre stomatologie,
servicii medicale, servicii medicale oferite de
clinici medicale, servicii ale clinicilor medicale,
furnizare de servicii medicale.

───────

(210) M 2022 01453
(151) 23/02/2022
(732) HOB CLINIC GROUP SRL,

BD PIPERA NR 59B, SCARA
A, PARTER, AP 1 CLINICA
STOMATOLOGICA, JUDEŢ ILFOV,
VOLUNTARI, ILFOV, ROMANIA

(540)

Doctor Jona Yousif
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
10. Piese protetice pentru stomatologie,
implanturi (proteze) folosite în stomatologie.
44. Servicii de stomatologie, servicii de
stomatologie estetică, servicii de stomatologie
veterinară, consiliere în domeniul stomatologiei,
furnizare de informații despre stomatologie,
servicii medicale, servicii medicale oferite de
clinici medicale, furnizare de servicii medicale,
servicii ale clinicilor medicale, servicii oferite de
clinici medicale.

───────

(210) M 2022 01455
(151) 23/02/2022
(732) HOB CLINIC GROUP SRL,

BD PIPERA NR 59B, SCARA
A PARTER AP 1 CLINICA
STOMATOLOGICA, JUDEŢ ILFOV,
VOLUNTARI, ILFOV, ROMANIA

(540)

Fațete by Hob
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
10. Piese protetice pentru stomatologie,
implanturi (proteze) folosite în stomatologie.
44. Servicii de stomatologie, servicii de
stomatologie estetică, servicii de stomatologie
veterinară, consiliere în domeniul stomatologiei,
furnizare de informații despre stomatologie,
servicii medicale, servicii medicale oferite de
clinici medicale, furnizare de servicii medicale,
servicii ale clinicilor medicale, servicii de
consultanță legate de servicii medicale, servicii
oferite de clinici medicale.

───────
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(210) M 2022 01456
(151) 23/02/2022
(732) HOB CLINIC GROUP SRL,

BD PIPERA NR 59B, SCARA
A PARTER AP 1 CLINICA
STOMATOLOGICA, JUDEŢ ILFOV,
VOLUNTARI, ILFOV, ROMANIA

(540)

Hob smile
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
10. Piese protetice pentru stomatologie,
implanturi (proteze) folosite în stomatologie.
44. Servicii de stomatologie, servicii de
stomatologie estetică, servicii de stomatologie
veterinară, consiliere în domeniul stomatologiei,
furnizare de informații despre stomatologie,
servicii medicale, servicii medicale oferite de
clinici medicale, furnizare de servicii medicale,
servicii ale clinicilor medicale, servicii de
consultanță legate de servicii medicale, servicii
oferite de clinici medicale.

───────

(210) M 2022 01457
(151) 24/02/2022
(732) CERTION SRL, ALEEA

ALEXANDRU NR. 32, PARTER,
APT. 3, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) SIMION & BACIU - CONSILIERE IN
PROPRIETATE INTELECTUALA SRL,
STR. NATAȚIEI NR. 63, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

INSPIRED TO ASPIRE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Servicii privind managementul proiectelor
de afaceri pentru proiecte imobiliare, închiriere
de echipamente și mașini de birou, închirierea
spațiilor publicitare în clădiri de birouri și

spații comerciale, închirierea panourilor de afişaj
(panouri publicitare), furnizarea de informaţii
de afaceri prin intermediul unui site web,
organizarea de expoziții în scopuri comerciale
sau publicitare, organizarea de târguri în scopuri
comerciale sau publicitare, închirierea de spații
comerciale, închirierea de standuri de vânzare,
servicii comerciale derulate de agenții imobiliare.
36. Afaceri imobiliare, servicii de închiriere
și leasing imobiliar, în legătură cu imobile
cu destinații diferite, indiferent de destinația
atribuită acestora de către chiriași sau locatari,
inclusiv spații de birouri, apartamente, spații
comerciale, complexe sportive și de agrement,
spații destinate evenimentelor, hoteluri și cazare
temporară, închirierea bunurilor imobiliare,
servicii de agenție imobiliară, activități
de broker imobiliar, management imobiliar,
agenții imobiliare, intermedierea contractelor și
tranzacțiilor imobiliare, administrare imobiliară
și administrarea locuințelor, colectarea chiriilor,
evaluări imobiliare și evaluarea costurilor
de reparații (evaluări financiare), consultanță
în domeniul imobiliar, servicii ale birourilor
de cazare (apartamente), managementul
apartamentelor, organizarea finanțărilor pentru
proiecte de construcții, servicii de administrare
a imobilelor și proprietăților, leasing de bunuri
imobiliare, servicii de planificare și organizare în
sectorul dezvoltărilor imobiliare.
37. Servicii de planificare de șantier și
servicii din domeniul construcțiilor de clădiri și
construcțiilor imobiliare, servicii de dezvoltare
imobiliara (constructii), reparații în legătură
cu imobile, servicii de curățenie pentru
imobile (interior), servicii de curățenie pentru
imobile (suprafață exterioară), servicii de
curățenie industrială pentru imobile, consiliere
și consultanță în construcții, informații legate
de construcții și servicii de reparații
destinate imobilelor, servicii pentru acoperișuri
(construcții), servicii de instalații și reparații
ale rețelelor și sistemelor electrice și de
iluminat, servicii de instalații și reparații
ale sistemelor anti-furt, servicii de instalații
și reparații ale sistemelor de încălzire,
reparații ale echipamentelor de aer condiționat
(de uz industrial), servicii de instalații
electrice, servicii de costruire de magazine,
spații comerciale și gherete comerciale,
supravegherea construcțiilor de clădiri, servicii
de întreținere de proprietăți, construcții de clădiri
și proprietăți, servicii de instalare de rețea
electrică pentru clădiri și construcții, servicii de
dotare a proprietăților comerciale, depozitelor,
unităților de depozitare și de cazare temporară
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(construcții), activitate de informare, consultanţă
privind toate serviciile de mai sus.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară, servicii de rezervări de
hoteluri și pensiuni, servicii de catering, servicii
de închiriere a mobilierului și aparaturii necesare
pentru activități de catering și pentru servicii de
alimentație publică, închirierea sălilor de şedinţe,
închirierea de locuinţe pentru cazare temporară,
închirierea clădirilor mobile, transportabile.

───────

S.R.L., STR. GHEORGHE POP
DE BASESTI, NR. 16, CAM. 3, BL.
V1, SC. B, ET. 4, AP. 13, JUDEŢ
ALBA, ALBA IULIA, 510215, ALBA,
ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR.
MIHAI VELICIU, NR. 21, APT. 1,
JUDEŢ CLUJ, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

(540)

CC CANDLES

(531) Clasificare Viena:
26.11.05; 27.05.01; 27.05.17

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

4. Lumânări, lumânări parfumate.
35. Publicitate si marketing, servicii de consiliere
în afaceri privind francizele, administrarea
afacerii, servicii de comert online si offline cu

lumanari, lumanari parfumate si parfumuri pentru
camera.

───────

(210) M 2022 01462
(151) 24/02/2022
(732) ZUCCHERO MEDIA SRL, STR.

TRIUMFULUI NR. 65, SECTOR 1,
BUCURESTI, 012453, ROMANIA

(540)

BRIGADA NIMIC
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Software pentru computere, programe de
operare pe calculator, înregistrate, programe de
calculator, descărcabile, software pentru jocuri
pe calculator, stocate, aplicaţii software pentru
calculator, descărcabile, platforme software
de calculator, înregistrate sau descărcabil,
fişiere de muzică descărcabile, fişiere de
imagini descărcabile, publicaţii electronice,
descărcabile, filme cinematografice, expuse,
filme, expuse.
16. Tipărituri, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, cu excepţia mobilei, materiale didactice
şi educative, folii de plastic pentru documente,
folii şi pungi pentru ambalat şi împachetat.
28. Jocuri, jucării şi obiecte de divertisment,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică şi de sport, decoraţiuni pentru
pomul de Crăciun, toate imprimate cu marca
inregistrata si vandute in scop promotional.
35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, servicii publicitare, de
marketing și promoționale, servicii de relații
publice, organizare de târguri și expoziții cu
scop comercial sau publicitar, administrarea
comercială a licențelelor pentru bunurile și
serviciile aparținând altora, servicii de comerţ
online cu amănuntul online pentru filmele
şi muzica descărcabilă şi preînregistrată,
furnizarea de informaţii comerciale prin
intermediul unui site web.
38. Servicii de telecomunicaţii, transmiterea
de fişiere digitale şi e-mail, difuzarea de
radio şi televiziune, trasmiterea de video
la cerere (video-on-demand), transmisie de
radio și televiziune, furnizarea de forumuri
online, difuzarea prin intermediul televiziunii prin
cablu, transmiterea cu ajutorul calculatorului a

(210) M 2022 01459
(151) 24/02/2022
(732) WORKSHOP CC PRODUCTS
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mesajelor şi imaginilor, flux continuu (streaming)
de date, transmisia video la cerere.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
servicii de regie și producție de filme si seriale
tv, alte decât pentru filmele cu scop publicitar,
servicii de jocuri online, furnizarea de filme şi
programe de televiziune, nedescărcabile, prin
servicii de trasmitere de video la cerere (video-
on-demand), producerea de programe de radio
şi de televiziune, anumite servicii de scriere, de
exemplu, scenariști, compozitori, distribuție de
filme si seriale tv, regizarea de filme si seriale
tv, alta decât filmele publicitare, producţii de
filme si seriale tv, altele decât filmele publicitare,
furnizarea de filme si seriale tv, nedescărcabile,
prin servicii video la cerere, scrierea de scenarii
de filme si seriale tv, scenarii, altele decât
cele publicitare, publicarea online a cărţilor
şi jurnalelor electronice, furnizarea online de
publicaţii electronice, nedescărcabile, furnizarea
online de muzică, nedescărcabilă, furnizarea
online de imagini video, nedescărcabile,
producţia de programe radio şi de televiziune,
servicii de studiouri de înregistrare, divertisment
de televiziune, furnizarea de programe, filme,
seriale de televiziune, nedescărcabile, prin
intermediul serviciilor video la cerere.

───────

STRADA PRINCIPALĂ NR. 355A,
LOC.VÂLCELE, JUDEȚ CLUJ,
COMUNA FELEACU, CLUJ,
ROMANIA

(540)

ferme transilvania
(531) Clasificare Viena:

27.05.01; 27.05.17; 05.03.15; 05.03.20;
03.07.03; 03.04.18

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

6. Cuști metalice pentru găini, cocini pentru porci
din metal, silozuri metalice, grajduri de metal.
11. Aparate de încălzire.
44. Creșterea animalelor.

───────

(210) M 2022 01464
(151) 24/02/2022
(732) INTERSTAR CHIM, BULEVARDUL

BASARABIA NR. 256, SECTOR 3,
BUCURESTI, ROMANIA

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

(540)

Igienol - Dezinfectarea
e la ea acasă

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

3. Preparate de albire şi alte substanţe de
spălare nemedicinale, detergenti alții decât cu
utilizare în procesele de fabricare și în scopuri
medicale, preparate de curăţare, lustruire și
degresare.
5. Dezinfectante
35. Servicii de publicitate, marketing şi
promovare, servicii de publicitate și marketing
online, campanii de marketing, difuzarea de
materiale publicitare si de promovare, publicare
de materiale si texte publicitare.

───────

(210) M 2022 01463
(151) 24/02/2022
(732) SERE TRANSILVANIA S.A.,

(591) Culori revendicate: roșu (HEX 
#c4262e),negru, gri
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(210) M 2022 01465
(151) 24/02/2022
(732) IPIP SA, STR. LIBERTATII NR. 6A,

JUDETUL PRAHOVA, PLOIESTI,
PRAHOVA, ROMANIA

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

(540)

IPIP

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.13; 26.11.02;
26.11.12

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

35. Consiliere în afaceri privind organizarea
unor obiective din domeniul industriei chimice
și petrochimice prelucrătoare și extractive,
studii economice în scopuri comerciale, servicii
de comerț a studiilor și documentațiilor sus
menționate în țară și la export.
41. Pregătire de personal în domeniu (instruire).
42. Efectuare de studii de prognoză, dezvoltare,
perspectivă, fezabilitate, soluție, consultanță în
domeniul prelucrării țițeiului, industriei chimice
și petrochimice, proiectare conceptuală, de
bază și de detaliu, pentru proiecte de
reparații, retehnologizare/modernizare pentru
instalațiile tehnologice, auxiliare și de
producerea utilităților pentru rafinăriile de petrol,
industriile chimice, petrochimice, prelucrătoare și
extractive, proiectarea funcțională și mecanică
și elaborarea desenelor de execuție pe șantier
și uzină a echipamentelor/utilajelor pentru
industriile menționate, proiecte de dezvoltare,
conceptuale și de detaliu pentru depozite,
sisteme de transport și activitățile asociate

acestora pentru industriile specificate mai
sus, proiectare conceptuala de dezvoltare
și detaliu pentru instalații electrice și de
automatizare și elemente componente ale
acestora, proiectare de instalații de combatere
a incendiilor, protecția muncii și securitatea
instalațiilor din industriile specificate, proiectare
de construcții industriale și obiective social
culturale, expertize și analize tehnologice și
a stării tehnice a instalațiilor, echipamentelor/
utilajelor, construcțiilor, sistemelor de montaj,
electrice, automatizare, sisteme energetice și
de utilități și auxiliare din industriile specificate,
efectuare de expertize si studii si proiecte
de ameliorare energetică și ecologică pentru
industriile specificate, efectuare de analize,
expertize și documentații tehnico-economice
asociate tuturor lucrărilor și activitățile din
industriile specificate si consultanță, asistență
tehnică, pentru sisteme informatice pentru
industriile specificate.

───────

(210) M 2022 01466
(151) 24/02/2022
(732) GO GREEN FOOD SRL, STR.

PĂDUREA PUSNICU NR.127A,
SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(740) FRISCH & PARTNERS SRL, B-DUL
CAROL I, NR. 54B, ET. 3, APT. 5,
SECTOR 2, 020915, ROMANIA

(540)

Ciocolatella COFETARIE
ARTIZANALA cakes and more

(591) Culori revendicate: portocaliu, negru,
albastru
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(531) Clasificare Viena:
29.01.14; 27.05.01; 08.01.16; 26.01.03

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

30. Torturi, prăjituri, produse de patiserie și
cofetărie, ciocolată, înghețată, siropuri din flori și
plante, cafea și înlocuitori cafea, ceai, ciocolată.
35. Servicii de comerţ on-line și off-line cu
produse din clasa 30.
43. Servicii de alimentație publica.

───────

(210) M 2022 01469
(151) 24/02/2022
(732) FOLDA GUARD CONSULTING

S.R.L., STR. GRIGORE URECHE
NR. 71A, JUD. SATU MARE, SATU
MARE, 440090, SATU MARE,
ROMANIA

(540)

FOLDA GUARD CONSULTING

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

45. Servicii personale și sociale oferite de către
terți, destinate să satisfacă nevoile indivizilor,
servicii de siguranță pentru protejarea bunurilor
materiale și indivizilor.

───────

(210) M 2022 01470
(151) 24/02/2022
(732) DELTAGUARD S.R.L., STR. ANA

IPĂTESCU NR. 16, BL. D3, SC. A,
AP. 41, JUD. TIMIȘ, TIMIȘOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

(740) LUTARIS PROT SRL, STR. ANA
IPĂTESCU NR. 45, JUD. TIMIŞ,
TIMIŞOARA, 300426, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

delta guard

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.06; 26.01.03; 26.01.16;
26.11.03; 26.11.06; 26.11.08; 26.11.09;
26.03.23

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

45. Servicii de securitate pentru protecția fizică a
bunurilor materiale și a persoanelor.

───────

(591) Culori revendicate: maro, verde, galben,
rosu
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(210) M 2022 01471
(151) 24/02/2022
(732) DERATDEZIN VEST S.R.L., STR.

CONSTRUCTORILOR NR. 4, SAT
SACALAZ, JUD. TIMIȘ, COMUNA
SACALAZ, TIMIȘ, ROMANIA

(740) ACSINTE PAULA ADRIANA
CONSILIER PROPRIETATE
INDUSTRIALA, CALEA
CĂLĂRAȘILOR NR. 177, BL. 45, ET.
4, AP. 12, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

DeratDezin Vest

(531) Clasificare Viena:
29.01.01; 29.01.06; 29.01.08; 27.05.01;
27.05.24

clase:
37. Exterminări, dezinsecție și deratizare,
dezinfecția suprafețelor din interiorul locuințelor
pentru diminuarea răspândirii virușilor și
a microorganismelor, dezinfectarea clădirilor
împotriva infestării bacteriene, servicii de
exterminare a dăunătorilor, alții decât cei
din agricultură, acvacultură, horticultură și
silvicultură, furnizare de servicii de curățenie,
servicii de curățenie industrială, curățenie
în spațiile comerciale, servicii de curățenie
domestică, curățenie în spații publice, curățare
chimică, curățarea clădirilor, servicii de evacuare
a deșeurilor (servicii de curățenie), furnizare de
informații, consiliere și consultanță cu privire
la curățare, curățarea și îngrijirea țesăturilor,
materialelor textile, a pielii, a blănii și a
produselor din aceste materiale, curățare de
covoare, curățare igienică (piscine).

───────

(210) M 2022 01472
(151) 24/02/2022
(732) PELEGRIN TOP SERVICE

S.R.L., STRADA DUMBRAVEI
NR. 42A, ET. P CAM. 2, JUD.
ARGEȘ, PITEȘTI, 110058, ARGEȘ,
ROMANIA

(740) CĂVESCU ȘI ASOCIAȚII S.R.L.,
STRADA GRIVIȚA NR. 37E, JUD.
ILFOV, OTOPENI, ILFOV, ROMANIA

(540)

YLOTECH
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
12. Compresoare pentru supraîncărcarea
motoarelor cu combustie internă pentru vehicule
terestre, convertizoare hidraulice de cuplu
pentru vehicule terestre, cutii de transmisie
automate pentru vehicule terestre, cutii de
viteze pentru vehiculele terestre, demaroare
pentru vehicule terestre, dispozitive de acționare
de motor pentru vehicule terestre, dispozitive
de postcombustie pentru motoare de vehicule
terestre, dispozitive de propulsie pentru vehicule,
grupuri motopropulsoare pentru vehicule
terestre, lanțuri cu role pentru vehicule terestre,
motoare cu benzină pentru vehicule terestre,
motoare cu combustie internă pentru vehicule
terestre, motoare cu gaz pentru vehicule
terestre, motoare cu turbină diesel pentru
vehicule terestre, motoare diesel pentru vehicule
terestre, motoare electrice cu angrenaje pentru
vehicule terestre, motoare electrice pentru
automobile, motoare electrice pentru vehicule
terestre, motoare liniare pentru vehicule terestre,
motoare pentru automobile, motoare termice
pentru vehicule terestre, servomotoare pentru
vehicule terestre, ambreiaje pentru vehicule
terestre, angrenaje cu roți pentru vehicule
terestre, angrenaje față, angrenaje de transmisii
pentru vehicule terestre, ansambluri de osii ale
vehiculelor, apărătoare de lanț pentru vehicule,
arbori cardanici pentru vehicule, arbori de
transmisie pentru vehicule terestre, arbori flexibili
pentru vehicule terestre, arbori pentru vehicule
terestre, arcuri amortizoare pentru automobile,
arcuri de suspensie pentru autovehicule, arcuri
elicoidale (componente ale sistemului de
suspensie pentru vehiculele terestre), arcuri
lamelare (piese de suspensie pentru vehicule
terestre), amortizoare pentru automobile, șasiuri
pentru automobile, automobile și elemente

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



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 06/2022

777

de structură ale acestora, bare de torsiune
pentru automobile, bare de torsiune pentru
suspensia vehiculelor terestre, bare de torsiune/
stabilizatoare (componente pentru suspensia
vehiculelor terestre), bare pentru portbagaje
de acoperiș pentru vehicule, brațe pivotante
(piese de vehicule), butuci din spate, butuci
frontali pentru vehicule, cabluri de ambreiaj
(componente ale motocicletelor), cabluri de
frână (componente ale motocicletelor), cadre
pentru vehicule terestre, capace pentru
transmisii la vehicule terestre, capote de
motoare pentru vehicule, caroserii pentru
autovehicule, caroserii pentru remorci, centuri
de siguranță pentru vehicule și pentru
automobile, cilindri de ambreiaj pentru vehicule
terestre, cilindri de frână pentru vehicule
terestre, circuite hidraulice pentru automobile,
coloane de direcție întărite pentru vehicule,
componente pentru camioane, componente
pentru caroseria vehiculelor, componente pentru
modificarea caroseriei automobilului disponibile
sub formă de set, convertizoare de cuplu
pentru automobile, cuplaje de angrenaj pentru
vehiculele terestre, cuplaje pentru arbori pentru
vehicule terestre, cuplaje pentru utilizare cu
ambreiaje pentru vehicule terestre, cuplaje
pentru vehicule terestre, curele de transmisie
(piese pentru mașini terestre), curele de
transmisie pentru acționarea de vehicule
terestre, cutii de angrenaje pentru vehiculele
terestre, cutii de transmisie pentru vehicule
terestre, cutii de viteze, cutii de viteze
automate pentru automobile, cutii de viteze
automate pentru vehicule terestre, cutii de
viteze pentru automobile, deflectoare de
lanț pentru vehicule, demultiplicatoare pentru
vehicule terestre, diferențialuri (componente
ale vehiculelor terestre), diferențialuri pentru
vehicule terestre, discuri de ambreiaj acționate
prin fricțiune pentru vehicule terestre, discuri
de ambreiaj pentru vehicule terestre, discuri
de ambreiaj, altele decât cele pentru vehicule
terestre, discuri de frână (piese de motociclete),
discuri de frână pentru motociclete, discuri de
frână pentru vehicule terestre, discuri pentru
lagăre axiale de ambreiaj pentru vehicule
terestre, dispozitive adaptate de fixare a pieselor
de automobile de caroseria automobilelor,
dispozitive antiderapante pentru anvelope de
autovehicule, dispozitive de control de transmisii
pneumatice pentru vehicule terestre, dispozitive
de cuplare utilizate pentru autovehiculele
terestre, dispozitive de remorcare pentru
vehicule, etriere de frână (piese de motociclete),
etriere de frână pentru vehicule terestre, frâne
de direcție, frâne hidraulice pe disc, frâne pentru

vehicule cu motor, frâne pentru vehicule terestre,
frână cu saboți pentru vehicule terestre, garnituri
de frână pentru vehicule terestre, garnituri
inelare pentru rezervoare de combustibil pentru
vehicule terestre, geamuri pentru automobile,
grinzi de întărire a plafonului caroseriei, huse
adaptate pentru automobile, huse adaptate
pentru volane de automobile, huse de scaune
pentru automobile, huse pentru centuri de
siguranță pentru scaune de automobile, joystick-
uri pentru vehicule, lanțuri de transmisie pentru
vehicule terestre, lanțuri de zăpadă pentru
cauciucuri (pentru vehicule), lanțuri pentru
acționarea de vehicule rutiere, lanțuri pentru
anvelope (pentru vehicule terestre), leviere
de frână pentru vehicule, îmbinări universale
pentru vehicule terestre, luminatoare pentru
vehicule, lunete pentru automobile, manete
de ambreiaj pentru vehicule terestre, manete
pentru schimbarea vitezelor pentru vehicule
terestre, mecanism de transmisie prin fricțiune
pentru vehiculele terestre, mecanisme de
acționare (pentru vehicule terestre), mecanisme
de ambreiaj pentru automobile, mecanisme
de deschidere de capote pentru vehicule,
mecanisme de schimbare a angrenajelor pentru
vehiculele terestre, mecanisme de transmisie de
putere pentru vehicule terestre, mecanisme de
transmisie pentru vehicule terestre, mecanisme
mecanice de transmisie pentru vehicule terestre,
mecanisme pentru ridicarea geamurilor folosite
la geamurile de vehicule, motoare cu angrenaje
pentru vehicule de teren, mânere de schimbător
de viteză pentru vehiculele terestre, mânere
pentru portiere de automobile, nuci de rotire
a volanului pentru automobile, oglinzi pentru
vehicule, oglinzi retrovizoare (piese pentru
vehicule), oglinzi retrovizoare de interior,
oglinzi retrovizoare laterale pentru vehicule,
organizatoare pentru mașină, organizatoare
pentru portbagaj, organizatoare pentru scaune
de mașină, osii (piese pentru vehicule terestre),
osii de remorcă, osii pentru sisteme de
suspensie cu arcuri lamelare pentru vehicule,
osii pentru sisteme de suspensie pneumatice
ale vehiculelor, osii pentru suspensii cu arcuri
lamelare pentru vehicule, osii și arbori cardanici
pentru autovehicule, panouri adaptate pentru
caroserii de vehicule, panouri de acoperiș pentru
vehicule terestre, panouri de ornament pentru
structura caroseriei la vehicule, panouri de
portiere pentru vehicule terestre, panouri de ușă
pentru vehicule, parbrize, pedale de frână pentru
vehicule, perne pentru scaune de vehicule
terestre, piese de transmisie de putere (altele
decât curelele) pentru vehicule terestre, piese
de transmisie de putere (curele) pentru vehicule
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terestre, piese ornamentale de interior pentru
automobile, pinioane pentru vehicule terestre,
plăcuțe de frână cu discuri pentru vehicule
terestre, plăcuțe de frână pentru automobile,
plăcuțe de frână pentru autovehicule, portbagaje
de acoperiș pentru automobile, portbiciclete,
portschiuri pentru vehicule, portschiuri pentru
automobile, prelate adaptate (croite pe formă)
pentru vagoanele de cale ferată, protectoare
pentru faruri, protecții fabricate la comandă
pentru bare de protecție, protecții pentru capotă
ca părți structurale de vehicule, protecții pentru
jenți de vehicule, rezervoare metalice (piese
de vehicule), roți (componente ale vehiculelor
terestre), roți de lanț pentru vehicule terestre,
roți de transmisie pentru vehicule terestre,
roți dințate ale mecanismului de acționare
(piese de vehicule terestre), roți dințate pentru
motoare de vehicule terestre, rulmenți cu bilă
pentru vehicule terestre, saboți de frână pentru
automobile, scaune auto pentru copii, șasiuri
de motor, pentru vehicule terestre, șasiuri
de remorci pentru vehicule, schimbătoare de
viteze, scaune rabatabile electrice aflate în
partea posterioară a mașinii, schimbătoare
de viteză pentru automobile, segmenți de
frână pentru automobile, semnale de direcție
pentru automobile, seturi de protecții pentru
ax folosite la vehiculele terestre, sisteme
de acționare cu came pentru autovehicule,
sisteme de angrenaj pentru transmiterea
puterii la vehiculele terestre, sisteme de
angrenaj pentru vehiculele terestre, sisteme
de frânare pentru vehicule terestre, sisteme
de suspensie pentru automobile, sisteme de
suspensie pentru vehicule terestre, ștergătoare
de faruri, ștergătoare de parbriz, ștergătoare de
parbriz (piese pentru vehicule), suporturi pentru
pahare, adaptate pentru autovehicule, suporturi
pentru plăcuțe de înmatriculare, suporturi
pentru remorcă, suporturi pentru schiuri pentru
autovehicule, suspensii pentru roți, tablouri de
bord pentru automobile, tambururi de frână
pentru vehicule terestre, transmisii (componente
ale vehiculelor terestre), transmisii articulate
pentru vehicule terestre, transmisii cu dublu
ambreiaj pentru vehicule terestre, transmisii
cu viteză variabilă pentru vehicule terestre,
transmisii de putere pentru vehicule terestre,
transmisii diferențiale pentru vehicule terestre,
transmisii hidraulice pentru vehicule terestre,
transmisii mecanice pentru vehicule terestre,
transmisii pentru deplasarea în marșarier pentru
vehicule terestre, transmisii planetare pentru
vehiculele terestre, transmisii prin roți dințate
pentru vehiculele terestre, trape de aerisire
pentru vehicule, treapte de atașare la vehicule

terestre, uși de portbagaj, volane (componente
ale vehiculelor), volane pentru vehicule.
28. Animale de jucărie, aeronave de jucărie,
accesorii pentru păpuși, accesorii pentru haine
de păpuși, accesorii pentru copt și gătit
de jucărie, accesorii pentru copt de jucărie,
accesorii de mobilier pentru păpuși, animale
de jucărie cu motor, animale de jucărie
umplute, aparate de joacă folosite în creșele de
copii, aparate de joacă pentru interior pentru
copii, aparate de jocuri electrice educaționale
pentru copii, aparate de jucărie pentru controlul
traficului, aparate de prestidigitație, aparate
de uz menajer de jucărie, aparate pentru
jocuri, arme de jucărie, arme ninja de jucărie,
arme pentru paintball acționate pneumatic,
armonice de jucărie, armură de jucărie, articole
de îmbrăcăminte pentru jucării, avioane de
jucărie, avioane de jucărie cu radiocomandă,
avioane de jucărie cu telecomandă, avioane din
hârtie, biciclete de jucărie, blocuri de asamblare
(jucării), blocuri de construcție (jucării), blocuri
de construcție de jucărie din lemn, bowling
(jocuri), case de jucărie modulare, case de
marcat pentru supermarket, de jucărie, case de
păpuși, castele de jucărie, chitare de jucărie,
coarde de sărit, colaci de înot pentru agrement,
corturi de joacă, corturi de joacă pentru interior,
corzi de sărit cu numărătoare digitale, cosmetice
de jucărie (imitații care nu se folosesc pentru
machiaj), covoare de joacă puzzle (jucării),
cărucioare de jucărie, cărucioare pentru păpuși,
decorațiuni pentru căsuțe de păpuși, discuri
zburătoare (jucării), drone (jucării), echipament
de camping de jucărie, echipament sportiv
de jucărie, elemente de construcții (jucării),
elicoptere de jucărie radiocomandate, figurine
acționate electric cu lumini și sunete, figurine
de jucărie, fluiere (jucării), găleți (articole de
joacă) din materiale plastice, găleți (articole de
joacă), haine pentru figurine de jucărie, jocuri,
jocuri cu bile, jocuri cu inele, îmbrăcăminte de
păpuși, încălțăminte pentru păpuși, jocuri de
acțiune și de îndemânare, jocuri de interior cu
jetoane, jocuri de societate, jocuri de tras la
țintă, jocuri gonflabile pentru piscine de înot,
jocuri mecanice, jocuri muzicale, jocuri pentru
facilitarea dezvoltării bebelușilor, jocuri sportive,
jucării, jucării-centru de activități pentru copii,
jucarii de desenat, jucării comercializate la set,
jucării cu activități multiple pentru bebeluși,
jucării cu apă, jucării cu balansare, jucării
cu baterii, jucării cu cheiță, jucării cu cheiță
(din metal), jucării cu radiocomandă, jucării cu
resorturi, jucării cu roți, jucării cu roți acționate
prin pedale, jucării cu telecomandă, jucării cu
telecomandă sub formă de vehicule, jucării de
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acțiune electronice, jucării de baie, jucării de
construcții din mai multe părți, jucării de construit,
jucării de construit care se îmbină, jucării de
exterior, jucării de împins, jucării de lemn, jucării
de nisip, jucării de pluș, jucării din cauciuc, jucării
din lemn, jucării din metal, jucării din plastic,
jucării din pluș inteligente, jucării din pânză,
jucării electrice de acțiune, jucării electronice,
jucării electronice didactice, jucării electronice
teleghidate, jucării flexibile, jucarii inteligente,
jucării gonflabile, jucării gonflabile asemănătoare
cu vehiculele aeriene, jucării gonflabile de baie,
jucării gonflabile de călărit, 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, jucării pentru copii,
jucării pentru câini, jucării pentru cărucioare de
copii, jucarii pentru sugari, 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 utilizate în piscine, jucării
vorbitoare, jucării zburătoare cu telecomandă,
jucării zornăitoare, kituri (vândute în întregime)
pentru construcția machetelor, kituri de asamblat
machete la scară (jucării), kituri pentru machete
de jucărie, kituri de machete (lucru manual),
leagăne, locuri de joacă, mașini de jucărie
teleghidate cu baterie, mese multifuncționale
pentru copii (jucării), microfoane de jucărie,
microscoape de jucărie, mingi de baseball din
cauciuc, mingi de cauciuc pentru copii (punch
ball), mingi de fotbal de dimensiuni reduse,
mingi de joc, mingi de jonglerie, mingi de
plajă, păpuși, păpuși (jucării), patine cu rotile
de jucărie, pistoale cu aer comprimat (jucării),
pistoale cu apă (articole de joacă), plastilină,
puzzle-uri (jucării), puști de jucărie, replici în
miniatură de echipamente de fotbal, roboți de
jucărie, roboți de jucărie cu radiocomandă, roboți
de jucărie inteligenți, săbii de jucărie, săgeți
de jucărie, săgeți și arcuri de jucărie, seturi
de jucării, seturi de jucărie pentru grădinărit,
seturi de păpuși, seturi de tren, seturi de unelte
de jucărie, telefoane de jucărie, telescoape de
jucărie, tobogane, tobogane de apă, trambuline,

triciclete pentru copii mici (jucării), trotinete,
tuneluri de jucărie, unelte manuale de jucărie,
unelte de jucărie, vehicule (jucării), vehicule de
jucărie pentru copii, vehicule robot de jucărie
care se transformă.

───────

(210) M 2022 01473
(151) 24/02/2022
(732) DUNHILL TOBACCO OF LONDON

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

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

(540)

Dunhill OPUS ENIGMA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.24

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

34. Ţigări/ţigarete, ţigări de foi, trabucuri, tutun
de rulat, tutun de pipă și produse din tutun.

───────
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(210) M 2022 01474
(151) 24/02/2022
(732) FEDERATIA FILATELICA

ROMANA - ONG, STR. BOTEANU
NR. 6, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

FEDERATIA
FILATELICA ROMANA
FONDATĂ ÎN 1891 27

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 03.04.02; 26.01.15;
22.01.07; 22.01.08; 03.04.13

clase:
16. Reviste (publicații periodice), publicații
periodice tipărite, hărtie și carton, tipărituri,
materiale didactice și educative.
38. Transmisie electronică de corespondență și
mesaje.
41. Furnizare de publicații electronice, furnizare
de publicații on-line, publicare de materiale
și publicații tipărite, furnizare de publicații
electronice online, nedescărcabile, furnizarea de
publicații electronice, care nu pot fi descărcate,
expoziții la muzeu, organizare de expoziții
educaționale, prezentare de expoziții de muzeu,
realizare de expoziții cu scopuri culturale,
organizare de expoziții în scopuri culturale,
organizare de expoziții în scopuri educative,
organizarea de expoziții cu scopuri educative,
organizare de expoziții cu scop educativ,
realizare de expoziții cu scopuri educative,
organizare de expoziții cu scop educativ,
organizare de expoziții în scop de instruire,
organizarea de expoziții în scopuri culturale sau

educative, organizare de expoziții în scopuri
culturale sau educative.

───────

(210) M 2022 01475
(151) 24/02/2022
(732) OPTICAL INVESTMENT GROUP

S.A., STR. AMIRAL HORIA
MĂCELARIU NR. 61-81, CLADIREA
B, PARTER, CAMERA 4, SECTOR
1, BUCURESTI, ROMANIA

(740) SC CABINET M. OPROIU SRL, STR.
POPA SAVU NR. 42, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

AVANGOLD
(531) Clasificare Viena:

27.05.01; 26.11.13
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Dispozitive optice, amplificatori si dispozitive
de corectie respectiv: ochelari, ochelari de soare,
lentile de contact, rame pentru ochelari, tocuri
pentru ochelari.

───────

(591) Culori revendicate: negru, roz
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2022 01477
(151) 24/02/2022
(732) IKON TRADING SRL, STR.

PLEVNEI 160B, JUDEȚUL CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(540)

ZIMZAR
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Înălbitori şi alte preparate pentru spălare,
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare şi
preparate abrazive, săpunuri, parfumerie, uleiuri
esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr, pastă de
dinţi.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă şi frumuseţe pentru oameni sau pentru
animale, servicii din agricultură, horticultură şi
silvicultură.

───────

(210) M 2022 01480
(151) 24/02/2022
(732) BUTICUL EVEI SRL, STR.

DRUMUL FERMEI, NR.95E,
BL.E, ET.2, AP.20, BUCUREȘTI,
POPEȘTI LEORDENI, ILFOV,
ROMANIA

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

(540)

Buticul Evei

(531) Clasificare Viena:
27.05.17

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

25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului, articole
de îmbrăcăminte pentru copii, articole
de îmbrăcăminte pentru femei, articole
de îmbrăcăminte pentru băieți, articole
vestimentare pentru bărbați, articole de
îmbrăcăminte pentru sport, articole de
îmbrăcăminte modelatoare, articole de
îmbrăcăminte pentru schi, articole de
îmbrăcăminte impermeabile, articole de
îmbrăcăminte de ocazie, articole de
îmbrăcăminte cu protecție solară, articole de
îmbrăcăminte termice, articole de îmbrăcăminte
pentru petrecerea timpului liber, articole de
îmbrăcăminte de agrement, articole de purtat
pe cap pentru copii, articole purtate în jurul
gâtului, confecții (îmbrăcăminte), compleuri de
dormit (îmbrăcăminte), corsete (articole de
îmbrăcăminte), îmbrăcăminte pentru bărbați,
femei și copii, îmbrăcăminte de dormit,
lenjerie intimă, lenjerie intimă de damă,
lenjerie intimă pentru bărbați, lenjerie de
corp, cămăși, costume bărbătești și taioare,
costume, cravate, crinoline, curele (accesorii
vestimentare), fuste, rochii de gală pentru
femei, rochii de mireasă, rochii lungi de seară,
rochii pentru femei, sacouri de gală, tinute
de seară, trusouri (articole de îmbrăcăminte),
uniforme școlare, uniforme profesionale (articole
de imbracaminte), încălțăminte pentru femei,
încălțăminte pentru copii, încălțăminte pentru
bebeluși, încălțăminte pentru bărbați, articole de
încălțăminte pentru plajă.
35. Strângerea la un loc în avantajul
terţilor de îmbrăcăminte, încălțăminte, articole
care servesc la acoperirea capului, articole
de îmbrăcăminte pentru copii, articole
de îmbrăcăminte pentru femei, articole
de îmbrăcăminte pentru băieți, articole
vestimentare pentru bărbați, articole de
îmbrăcăminte pentru sport, articole de
îmbrăcăminte modelatoare, articole de
îmbrăcăminte pentru schi, articole de
îmbrăcăminte impermeabile, articole de
îmbrăcăminte de ocazie, articole de
îmbrăcăminte cu protecție solară, articole de
îmbrăcăminte termice, articole de îmbrăcăminte
pentru petrecerea timpului liber, articole de
îmbrăcăminte de agrement, articole de purtat
pe cap pentru copii, articole purtate în jurul
gâtului, confecții (îmbrăcăminte), compleuri
de dormit (îmbrăcăminte), corsete (articole
de îmbrăcăminte), îmbrăcăminte de dormit,
lenjerie intimă, lenjerie intimă de damă,
lenjerie intimă pentru bărbați, lenjerie de
corp, cămăși (articole de îmbrăcăminte),
costume bărbătești și taioare, costume (articole
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de îmbrăcăminte), cravate, crinoline, curele
(accesorii vestimentare), fuste, rochii de gală
pentru femei, rochii de mireasă, rochii lungi de
seară, rochii pentru femei, sacouri de gală, tinute
de seară (articole de îmbrăcăminte), trusouri
(articole de îmbrăcăminte), uniforme școlare,
uniforme profesionale, încălțăminte pentru
femei, încălțăminte pentru copii, încălțăminte
pentru bebeluși, încălțăminte pentru bărbați,
articole de încălțăminte pentru plajă, din
producţie proprie şi a unor terţi, (exceptând
transportul lor), pentru a permite clienţilor să le
vadă şi să le achiziţioneze cât mai comod, aceste
servicii pot fi asigurate de magazine en gros
sau en detail, prin cataloage de vânzare prin
corespondenţă sau prin mijloace electronice,
de exemplu prin intermediul site-urilor web
sau al emisiunilor de teleshopping, gestiunea
afacerilor comerciale, administraţie comercială,
lucrări de birou, servicii de marketing, publicitate
şi promovare, servicii de cercetare şi informaţii
de piaţă, promovare de bunuri şi servicii ale
terţilor prin intermediul reţelelor de calculatoare
şi de comunicaţii, servicii de magazin fizic sau
on-line de comercializare cu amănuntul şi/sau cu
ridicata.

───────

(210) M 2022 01481
(151) 24/02/2022
(732) TEODORESCU VLAD-MIHAI

PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ,
BULEVARDUL VICTORIEI, NR. 12,
CAM. 4, ETAJ DEMISOL, JUDEȚ
BAȘOV, BRAȘOV, BRAȘOV,
ROMANIA

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

(540)

CT casa-T

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.01.03

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

36. Afaceri imobiliare, promovare (finantare)
de proiecte imobiliare, administrare de bunuri
imobiliare şi de imobile, închiriere de
apartamente, servicii imobiliare, servicii de
achiziții imobiliare, asistență în domeniul
achizițiilor imobiliare, servicii de consultanță
privind proprietățile imobiliare, servicii de
constructii, si anume pregatire financiara a
proiectelor de constructii, curtaj în proprietăţi
imobiliare, dezvoltare de concepte de utilizare
pentru imobile din punct de vedere financiar,
gestionarea proprietăţilor (imobiliare), servicii
privind afaceri imobiliare, afaceri financiare,
monetare, imobiliare, servicii financiare privind
proprietăţile imobiliare, servicii de închiriere cu
opțiune de cumpărare, servicii de gestiune a
investiţiilor imobiliare, servicii de consultanţă
privind proprietăţiile imobiliare, servicii de
investiţii în proprietăţi imobiliare, servicii de
administrare de bunuri imobiliare, servicii
financiare privind proprietăţile imobiliare şi
clădirile, servicii de căutare de proprietăţi
imobiliare naţionale, servicii de consiliere privind
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evaluarea proprietăţilor imobiliare, servicii
de cercetare privind selectarea proprietăţilor
imobiliare, servicii de consiliere privind
deţinerea de proprietăţi imobiliare, servicii
de administrare a bunurilor imobiliare şi a
proprietăţilor, servicii de cesiune de contracte
de închiriere a proprietăţilor imobiliare, servicii
de asigurări cu privire la bunuri imobiliare,
servicii financiare pentru achiziţionarea de
proprietăţi imobiliare, administrare de clădiri
cu apartamente, închirieri de apartamente şi
birouri, închirieri de apartamente, închirieri
de locuinţe (apartamente), finanţare imobiliară,
investiţii imobiliare, gestiunea imobilelor,
consultanţă imobiliară, dezvoltări imobiliare,
managementul proprietăţilor imobiliare, servicii
de multiproprietăţi în domeniul imobiliar, servicii
de cesiune de contracte de închiriere a
proprietăților imobiliare, servicii de administrare
de imobile, și anume servicii de închirieri,
estimare a bunurilor imobiliare și finanțare,
agentii imobiliare.
37. Servicii de constructii, construirea de
zone rezidențiale, construcție de proprietăți
rezidențiale, servicii de constructie de proprietati
si cladiri nerezidentiale, servicii de construcții
de clădiri rezidențiale, consultanță privind
construcția de clădiri și de proprietati
rezidențiale, construcții de clădiri rezidențiale
și comerciale, promovare prin construire de
proiecte imobiliare, servicii de antreprenoriat,
si anume realizarea proiectelor de constructie,
furnizare de informaţii în domeniul construcţiilor,
curatarea terenurilor pentru constructii, nivelarea
terenurilor pentru constructii, constructii de
cladiri de apartamente.

───────

(210) M 2022 01482
(151) 24/02/2022
(732) LUIZA FITNESS & NUTRITION

SRL, STR. SERGENT GHEORGHE
LĂŢEA NR. 5, BL. C82, SC. 1,
PARTEA, AP. 2, SECTOR 6,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Fitness Poetry

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
îmbrăcăminte pentru sport, articole de
îmbrăcăminte pentru dans, costume de balet.

───────

(210) M 2022 01483
(151) 24/02/2022
(732) SC DOMENIUL MUNTEAN SRL,

STR. VATRA LUMINOASĂ NR. 103,
CAM. 1, ET. 1, AP. 3, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL AUTORIZAT
MIHAELA GAVENEA, STR. PANAIT
CERNA NR. 10, M43/1/7/31, SECTOR
3, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

COSÂNZEANA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
33. Băuturi alcoolice (cu excepția berii)
35. Strângerea la un loc, în beneficiul terților
a produselor din clasa 33, respectiv: băuturi
alcoolice (cu excepția berii), vinuri (exceptând

41. Educaţie, activităţi sportive şi culturale,
divertisment.
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transportul) pentru a permite clienților să le vadă
și să le achiziționeze cât mai comod, aceste
servicii pot fi asigurate de magazine en gros
sau en detail, prin cataloage de vânzare prin
corespondență sau prin mijloace electronice, de
exemplu, prin intermediul site-urilor web sau al
emisiunilor de teleshopping.

───────

(210) M 2022 01484
(151) 24/02/2022
(732) SC DOMENIUL MUNTEAN SRL,

STR. VATRA LUMINOASĂ NR. 103,
CAM. 1, ET. 1, AP. 3, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL AUTORIZAT
MIHAELA GAVENEA, STR. PANAIT
CERNA NR. 10, M43/1/7/31, SECTOR
3, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

SCARABEU
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
33. Băuturi alcoolice (cu excepția berii).
35. Strângerea la un loc, în beneficiul terților
a produselor din clasa 33 respectiv: băuturi
alcoolice (cu excepția berii), vinuri (exceptând
transportul lor), pentru a permite clienților să le
vadă și să le achiziționeze cât mai comod, aceste
servicii pot fi asigurate de magazine en gros
sau en detail, prin cataloage de vânzare prin
corespondență sau prin mijloace electronice, de
exemplu, prin intermediul site-urilor web sau al
emisiunilor de teleshopping.

───────

(210) M 2022 01485
(151) 24/02/2022
(732) NOVOLINE PHARM SRL, STR.

ISACCEI NR. 7, CAMERA 1, BL.
12, SC. A, AP. 1, PARTER, JUDEȚ
TULCEA, TULCEA, TULCEA,
ROMANIA

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

(540)

DERMITEN
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Creme hidratante de uz medical.

───────

(210) M 2022 01486
(151) 24/02/2022
(732) NOVOLINE PHARM SRL, STR.

ISACCEI NR. 7, CAMERA 1, BL.
12, SC. A, AP. 1, PARTER, JUDEȚ
TULCEA, TULCEA, TULCEA,
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENȚIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ SRL, STR. 11
IUNIE NR. 51, CLADIREA VIVANDO,
BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

brizo
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(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

3. Creme cu protecție solară (cosmetice), creme
de protecție solară (cosmetice).

───────

(210) M 2022 01487
(151) 24/02/2022
(732) FRANDLY SALES SRL,

FUNDATURA BRASOV NR.12A,
JUDEȚ CONSTANȚA, VALU LUI
TRAIAN, 907300, CONSTANȚA,
ROMANIA

(540)

Queen Vape

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 24.09.05; 26.11.03

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

34. Tutun și înlocuitori de tutun, țigarete
electronice.

───────

(210) M 2022 01488
(151) 25/02/2022
(732) EUGIA PHARMA SPECIALTIES

LTD., PLOT. NO. 2, MAITRI VIHAR,
AMERPEET, HYDERABAD,
TELANGANA, 500038, INDIA

(740) ROMINVENT S.A., STR. ERMIL
PANGRATTI NR. 35, ET. 1, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, 011882, ROMANIA

(540)

Eugia
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Preparate farmaceutice, preparate medicale
și veterinare.

───────

(210) M 2022 01492
(151) 25/02/2022
(732) PROFI ROM FOOD S.R.L.,

CALEA SEVER BOCU NR. 31,
JUDEŢ TIMIŞ, TIMIȘOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

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

(540)

RECHARGE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Batoane pe bază de fructe cu coaja
lemnoasă ca substituți alimentari, shake-uri din
lapte cu proteine, batoane nutritive pe bază de
soia, batoane cu proteine, batoane proteice pe
bază de legume, fructe, fructe de pădure, fructe
cu coaja lemnoasă, soia, lapte și/sau înlocuitori
de lapte, gustări pe bază de fructe cu coajă
lemnoasă.
30. Batoane de cereale și batoane energizante,
batoane cu conținut proteic mare, batoane

(591)    Culori  revendicate:  auriu  (Pantone
             #C99383)
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energizante, în special batoane pe bază de
ciocolată ca substituți alimentari.

───────

(210) M 2022 01493
(151) 25/02/2022
(732) EMANUEL GORGAN, STR.

ION CARP FLUIERICI, NR. 29,
SUCEAVA, SUCEAVA, ROMANIA

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

(540)

Debora
(531) Clasificare Viena:

29.01.13; 27.05.01; 27.05.17; 05.03.11;
26.01.03; 09.05.25

clase:
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului, îmbrăcăminte,
tricoturi (îmbrăcăminte), brâuri (imbrăcăminte),
șorțuri (îmbrăcăminte), jerseuri (îmbrăcăminte),
jachete (îmbrăcăminte), corsete (îmbrăcăminte),
fulare (îmbrăcăminte), îmbrăcăminte țesută,
combinezoare (îmbrăcăminte), articole de
îmbrăcăminte, îmbrăcăminte formală de seară,
pulover (articole de îmbrăcăminte), articole de

îmbrăcăminte brodate, articole de îmbrăcăminte
de ocazie, îmbrăcăminte pentru bărbați, femei
și copii, articole care servesc la acoperirea
capului, hanorace, hanorace sport, hanorace cu
glugă, tricouri, tricouri cu mânecă scurtă, șosete,
pantaloni sport, maiouri sportive, costume
sportive pentru jogging, bluze, pantaloni, rochii
pentru femei, rochii lungi de seară, fuste,
bandane, curele (accesorii vestimentare), sepci
cu cozoroc, șepci (articole de îmbrăcăminte),
șepci și căciuli pentru sport, fesuri, căciuli, pălării,
pijamale, tricouri sportive fără mâneci, confecții,
lenjerie de corp, lenjerie intimă și de noapte,
eșarfe, șaluri, baticuri, baticuri de purtat la gât,
baticuri de pus pe cap, bentițe pentru cap,
bentițe de protecție pentru urechi, bentițe de
gât (părți de articole de îmbrăcăminte), tricotaje
(îmbrăcăminte), costume.

───────

(210) M 2022 01495
(151) 25/02/2022
(732) DAMIAN LAURENTIU, STR

PETRU MUSAT, NR 6 AP 2, JUDEŢ
SUCEAVA, SIRET, SUCEAVA,
ROMANIA

(540)

Gurmand TOUR

(531) Clasificare Viena:
06.01.02; 18.01.09; 11.01.04; 27.05.01;
27.05.17; 25.01.05

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

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

32. Apă îmbogățită cu vitamine, băuturi
izotonice, băuturi cu proteine, băuturi îmbogățite
cu proteine pentru sportivi, băuturi energizante
care  conțin  cafeină,  băuturi  pe  bază  de 
zer; băuturi  energizante  (care  nu  sunt  de  uz 
medical).
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25. Tricouri imprimate, tricouri tip polo, tricouri
cu mânecă scurtă, tricouri, tricouri polo, tricouri
sportive fără mâneci, geci, geci din piele, geci cu
mâneci, geci fără mâneci, geci de puf, hanorace,
hanorace sport, hanorace cu glugă, seturi de
bluză și jachetă, șepci sportive, sepci cu cozoroc,
șepci (articole de îmbrăcăminte), șepci și căciuli
pentru sport.
35. Publicitate online, servicii de comenzi online,
promovare online de rețele informatizate și
pagini web, publicitate, inclusiv publicitatea
online în rețele informatice, difuzare de
anunțuri publicitare prin rețele de comunicații
online, publicare de materiale publicitare online,
difuzare de materiale publicitare online, servicii
de publicitate și marketing online, realizare de
târguri și expoziții virtuale online, publicitate
online printr-o rețea informatizată de comunicații,
servicii de vânzare prin licitații online prin
internet, promovare, publicitate și marketing
pentru pagini web online, furnizarea de servicii
online de comparare de prețuri, furnizarea
unui catalog online cu informații comerciale
pe internet, servicii de vânzare cu amănuntul
online referitoare la articole de îmbrăcăminte,
servicii prestate online de un magazin de
vânzare cu amănuntul pentru articole de
îmbrăcăminte, servicii de informații comerciale
furnizate online prin internet sau o rețea
globală de calculatoare, servicii de informații
comerciale furnizate online dintr-o bază de
date computerizată sau de pe internet, servicii
comerciale online în cadrul cărora vânzătorul
publică produsele care urmează a fi licitate, iar
licitația are loc pe internet.
38. Comunicare prin bloguri online, furnizarea
de forumuri online, transfer de informații și de
date prin servicii online și pe internet, furnizarea
accesului de telecomunicații la conținut video și
audio furnizat printr-un serviciu online de video la
cerere, furnizare de spații de chat online pentru
transmiterea de mesaje, comentarii și conținut
multimedia între utilizatori, furnizare de spații de
chat online și de buletine informative electronice
pentru transmisia de mesaje între utilizatorii de
calculatoare, furnizarea accesului utilizatorilor
la o rețea globală de calculatoare și la site-
uri online care conțin informații despre diverse
subiecte, difuzare video, transmisii video, servicii
de încărcare video, transmitere de date video
pe internet, servicii de difuzare video, audio
și tv, difuzare de programe video și audio
prin internet, transmisie continuă (streaming)
de material video pe internet, transmitere de
înregistrări audio și video în rețele, difuzare de
material audio și video pe internet, transmitere
de fișiere audio, video, multimedia și de date,

servicii de difuzare audio și video prestate pe
internet, furnizarea accesului de telecomunicații
la conținut video furnizat pe internet, transmitere
de conținut audio și video prin intermediul
rețelelor de calculatoare, transmisii audio, video
și multimedia prin internet și alte rețele de
comunicații, transmitere de difuzări digitale audio
și video într-o rețea globală de calculatoare,
transmisie continuă (streaming) de material
audio, video și audiovizual printr-o rețea globală
de calculatoare, transmitere pe internet de
materiale video, filme, poze, imagini, text,
fotografii, jocuri, conținut creat de utilizatori,
conținut audio și de informații.

───────

(210) M 2022 01496
(151) 25/02/2022
(732) SC NEW EUROPE TRADING SRL,

STR GHEORGHE PETRASCU
NR. 51, BLOC PM 54, SC. B, AP.
101, SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

steps for life

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 02.09.19; 02.09.01

clase:
9. Aplicații software descărcabile pentru
telefoane mobile, software și aplicații
descărcabile pentru dispozitive mobile.

───────

(591) Culori revendicate: albastru, rosu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2022 01497
(151) 25/02/2022
(732) VALENTIN LIXĂNDROIU, ALEEA

TRANDAFIRILOR NR.19, BL.P1,
ET.4, AP.19, JUD. DÂMBOVIȚA,
TÂRGOVIȘTE, DAMBOVIȚA,
ROMANIA

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

(540)

Valahorum Fest
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Servicii de divertisment, organizarea de
festivaluri pentru divertisment, organizarea de
festivaluri de muzica, organizarea de spectacole
de dans

───────

(210) M 2022 01498
(151) 25/02/2022
(732) TERAPLAST SA, CALEA

TERAPLAST NR.1, SAT SĂRĂȚEL,
JUDEȚ BISTRIȚA NĂSĂUD,
COM. ȘIEU-MĂGHERUȘ, 427301,
BISTRIȚA NĂSĂUD, ROMANIA

(540)

NEOPE-RT by TeraPlast

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 26.01.01

clase:
17. Conducte, tuburi, furtunuri flexibile și
accesoriile lor (inclusiv supape) și fittinguri pentru
conducte rigide, toate nemetalice.
19. Conducte rigide și supape pentru acestea,
nemetalice, conducte rigide nemetalice pentru
construcții.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou, servicii
de comerț cu ridicata, amănuntul și on-line,
servicii de agenții de import-export.

───────

(210) M 2022 01499
(151) 25/02/2022
(732) KLINO CENTER SRL, STRADA

REZERVELOR NR. 66B (PROV),
TARLA 76/1, PARCELA 4, ETAJ
4, AP. 80, SAT ROSU, JUDEȚ
ILFOV, COMUNA CHIAJNA, ILFOV,
ROMANIA

(740) RATZA SI RATZA SRL, BD. A. I. CUZA
52-54, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
011056, ROMANIA

(540)

KLINO car center
(531) Clasificare Viena:

29.01.13; 27.05.01; 26.11.03

clase:

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

(591) Culori revendicate: verde, negru, gri
(511)    Produse și/sau servicii grupate pe
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7. Aparat pentru spălare robotizată (mașini).
37. Servicii de spălătorie auto.

───────

(210) M 2022 01500
(151) 25/02/2022
(732) VLAD DIMA, SOS. STRAULESTI

NR. 125 A, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

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

(540)

CASA VLĂSIA
HAN DE POVESTE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.01.01; 26.01.04;
26.03.02; 05.03.11; 29.01.12

clase:
31. Culturi agricole, produse agricole, horticole
si forestiere.
33. Vinuri si produse viticole alcoolice, băuturi
alcoolice cu excepția berii.
35. Publicitate marketing, vânzare și promovare
prin toate mijloacele și mediile cunoscute sau
care se vor dezvolta în viitor, inclusiv on line
prin intermediul unui site web propriu sau terț,
pe internet, pe rețele sociale sau în cadrul unor
platforme de internet proprii sau terțe, într-o rețea
computerizată, realizarea de reclame, anunțuri
publicitare, promoții, campanii online sau offline,
conexe și accesorii, furnizarea de informații şi
sfaturi comerciale pentru consumatori, inclusiv

servicii de asistență si consultanță, administrare
de afaceri, servicii de comerț cu amănuntul
sau en-gros, prin toate mijloacele, inclusiv prin
magazine şi comenzi prin internet de produse
sau servicii, prin toate mijloacele cunoscute
sau care se vor dezvolta în viitor, inclusiv prin
internet, astfel încât terții să le cunoască şi
să le achiziționeze comod, servicii oferite de
magazine și lanțuri de magazine, inclusiv online.
36. Afaceri financiare și imobiliare, servicii
de împrumuturi imobiliare, servicii imobiliare,
agenţii imobiliare, investiţii imobiliare, servicii
de achiziţii imobiliare, administrare de bunuri
imobiliare, intermediere pentru închirierea de
proprietăţi imobiliare, furnizare de informaţii
pe internet privind afacerile imobiliare, servicii
financiare privind proprietăţile imobiliare, servicii
de gestiune a investiţiilor imobiliare, servicii
de consultanţă privind proprietăţiile imobiliare,
servicii de investiţii în proprietăţi imobiliare,
servicii de administrare de bunuri imobiliare,
servicii de consiliere privind evaluarea
proprietăţilor imobiliare, servicii de cercetare
privind selectarea proprietăţilor imobiliare,
servicii de finanţare privind dezvoltarea
proprietăţilor imobiliare, servicii de consultanţă
în materie de bunuri imobiliare, servicii
de consiliere privind investiţiile în proprietăţi
imobiliare, servicii de consiliere privind
deţinerea de proprietăți imobiliare, servicii
de administrare a bunurilor imobiliare şi
a proprietăţilor, administrare de clădiri cu
apartamente, închirieri de apartamente, locuințe
şi birouri, gestiunea imobilelor, consultanță
imobiliară, dezvoltări imobiliare, managementul
proprietăților imobiliare.
37. Construcții, reparații, servicii de instalații,
construcții de clădiri rezidențiale și
nerezidențiale, consultații pentru construcții,
consultanță în domeniul construcțiilor civile
(construcții), amenajare teritorială pentru
construcții, amenajare de terenuri (construcții),
servicii de construcții civile, lucrări de reparații
în construcții, informații în materie de construcții,
construcții și demolări de clădiri, construcții și
reparații de clădiri, servicii de management
în construcții, servicii de construcții de
clădiri, supraveghere a lucrărilor de construcții,
supervizare (conducere) de lucrări de construcții,
furnizare de informații online privind construirea
de clădiri, lucrări de izolare a clădirilor
(construcții), construcții de clădiri rezidențiale și
comerciale, lucrări de construcții de inginerie
civilă, instalații pentru telecomunicații, servicii
de instalații electrice, instalații de încălzire
centrală, întreținere de instalații sanitare, lucrări
de instalații sanitare, instalații de mașini pentru

(591) Culori revendicate: verde, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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birou, instalare de instalații pentru băi, instalare
de instalații de iluminat, întreținere și reparare
de instalații în clădiri, instalare de aparatură de
bucătărie și instalații de spălătorie, lucrări de
instalații sanitare și instalare de apă și de gaz.
41. Divertisment, activități culturale, sociale,
recreative, distractive și de petrecere a timpului
liber, organizarea de evenimente, petreceri,
competiții, team building-uri, gale, emisiuni de
radio și televiziune, editare de texte scrise,
publicare de cărți, reviste, ziare, periodice,
cataloage, broșuri, jurnale, comentarii, articole
pe diferite teme, inclusiv pe internet sau on-line,
publicarea de ziare, cărți si reviste electronice
online, accesibile prin intermediul unei rețele
globale de calculatoare, educație și instruire în
domeniul viticol, agricol, horeca și imobiliar.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară, restaurant, cramă, servicii de
alimentație publică, hoteluri, hanuri, pensiuni,
moteluri.
44. Servicii pentru agricultura, horticultura si
silvicultura, servicii de agricultura, ferme de
animale și ferme agricole.

───────

TRANSILVANIEI NR.21, JUDETUL
BRASOV, BRASOV, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

CIVIQ

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

36. Afaceri imobiliare.
37. Servicii de construcții.

───────

(210) M 2022 01501
(151) 25/02/2022
(732) QUALIS PROPERTIES SA, STR.
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(210) M 2022 01502
(151) 25/02/2022
(732) TERAPLAST SA, CALEA

TERAPLAST, NR.1, SAT SĂRĂȚEL,
JUDETUL BISTRITA NASAUD,
COM. ȘIEU-MĂGHERUȘ, 427301,
BISTRIȚA NĂSĂUD, ROMANIA

(540)

NEOPE-XA by TeraPlast

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.17

clase:
17. Conducte, tuburi, furtunuri flexibile și
accesoriile lor (inclusiv supape) și fittinguri pentru
conducte rigide, toate nemetalice.
19. Conducte rigide și supape pentru acestea,
nemetalice, conducte rigide nemetalice pentru
construcții.
35. Servicii de publicitate, managementul
afacerilor, administrarea afacerilor, lucrari de
birou, servicii de comert cu ridicata, amanuntul si
on-line, serviciii de agnetii de import-export.

───────

(210) M 2022 01503
(151) 01/03/2022
(732) CĂSUŢA CU POVEŞTI VORONEŢ

S.R.L., STR. VORONEŢ, NR.
211 BIS, JUDETUL SUCEAVA,
GURA HUMORULUI, SUCEAVA,
ROMANIA

(740) PROTECTMARK SRL, STR. ŢUŢEA
PETRE NR.5, BL.909, TR.1, ET.3,
AP.11, CAM.3, JUDETUL IASI, IAŞI,
700730, IAȘI, ROMANIA

(540)

Trăiască ŞEFA! ...
cu drag SOŢU'

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 24.17.03; 24.17.02

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

9. Abace, acumulatori, electrici, alarme
acustice / alarme sonore, cabluri acustice,
adaptoare electrice, antene, sonerii de
alarmă, electrice, alarme, corpuri de iluminat
(electricitate), receptoare audio şi video,
interfeţe audio, mixere audio, monitoare pentru
bebeluşi, genţi adaptate pentru laptopuri,
cântare (balanţe romane) / balanţe (bascule
romane), sonerii (dispozitive de avertizare),
binocluri, sirene, cabluri, electrice, camere
video, aparate de fotografiat (fotografie),
rigle gradate pentru tâmplari, carcase pentru
telefoanele inteligente, casetofoane, şnururi
pentru telefonul mobil, aparate de centrare
pentru diapozitivele fotografice, compact-
discuri (audio-video), compact-discuri (memorie
numai pentru citire), compact-disc playere,
compasuri de măsurare, dispozitive de memorie
pentru calculatoare, programe de operare pe

(591) Culori revendicate: rosu, verde
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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calculator, înregistrate, dispozitive periferice
pentru calculator, componente software pentru
calculator, înregistrate, programe de calculator,
descărcabile, software pentru jocuri pe
calculator, stocate, aplicaţii software pentru
calculator, descărcabile, componente hardware
pentru calculator, platforme software de
calculator, înregistrate sau descărcabile,
software de calculator pentru economizor de
ecran, înregistrat sau descărcabil, calculatoare,
brăţări inteligente (instrumente de măsurare),
sârmă de cupru, izolată, telefoane fără fir,
huse pentru telefoanele inteligente, huse pentru
asistenţii personali digitali (apd), huse pentru
calculatoarele tabletă, lămpi pentru camere
obscure (fotografie), magneţi decorativi, rame
foto digitale, semne digitale, asistenţi personali
digitali (apd), busole, unităţi de disc pentru
calculatoare, discuri, magnetice, aparate pentru
măsurarea distanţei, aparate de înregistrare
a distanţei / aparate pentru înregistrarea
distanţei, măşti pentru scufundare, costume
de scufundare, fluiere pentru câini, fişiere de
imagini descărcabile, dvd playere, ceasornice
cu nisip (clepsidre), table electronice interactive,
sisteme de poziţionare globală (gps), ochelari
de protecţie pentru sporturi, grilaje pentru
baterii, kituri hands-free (mâini libere) pentru
telefoane, căşti de protecţie pentru sporturi,
căşti de radio, aparate pentru reglarea căldurii,
aparate de marcat fiscale, tonomate, muzicale /
automate muzicale acţionate de fise (tonomate),
tonomate pentru calculatoare, genunchiere
pentru muncitori, laptopuri, lasere, nu cele pentru
scopuri medicale, nivele (instrumente pentru
determinarea orizontalei), difuzoare, lanterne
magice, casete magnetice, fire magnetice,
suporturi magnetice de date, magneţi, lupe
(optică), compasuri / busole marine, instrumente
matematice, măsuri, aparate de măsurat,
dispozitive de măsurat, electrice, instrumente
de măsurare, microfoane, microscoape, oglinzi
(optică), telefoane mobile / celulare / telefoane
celulare, modemuri, monitoare (componente
hardware pentru calculatoare), monitoare
(programe de calculator), mouse (periferice
pentru calculatoare), mouse pad-uri / suporturi
pentru mouse, instrumente de navigaţie, ace
pentru pick-upuri / ace de pick-up, ace
pentru busolele topografice, cleme pentru nas
pentru scufundători şi înotători, calculator tip
notebook, obiective (lentile) (optică), instrumente
de observare, lanterne optice / lămpi optice,
lentile optice, instrumente şi aparate optice,
vizoare (lupe) pentru uşi, discuri de pick-up /
discuri de înregistrare audio, fotocopiatoare
(fotografice, electrostatice, termice), aparate de

fototelegrafie, calculatoare de buzunar, playere
media portabile, balanţe de precizie, căşti de
protecţie, măşti de protecţie, folii de protecţie
adaptate pentru ecranele de calculator, folii de
protecţie adaptate pentru telefoanele inteligente,
raportoare (instrumente de măsurare), butoane
pentru sonerii, indicatoare de cantitate, pagere
radio, radiouri, camere pentru vederea din
spate a vehiculului, pick-upuri, articole de
îmbrăcăminte reflectorizante, pentru prevenirea
accidentelor, veste de siguranţă reflectorizante,
instrumente de măsurare a înălţimii, bureți pentru
căști, emoticoane descărcabile pentru telefoane
mobile, prize electrice, computer game software,
downloadable, suporturi adaptate pentru
laptopuri, articole pentru acoperirea capului sub
formă de căști de protecție, măşti de protectie
respiratorie pentru purificarea aerului, măşti de
respiraţie, altele decât cele pentru respiraţia
artificială, rigle (instrumente de măsurare), linii
(instrumente de măsurare), cântare, bastoane
selfie (monopode), lentile selfie, sonerii de
semnalizare, lămpi de semnalizare, panouri de
semnalizare, luminoase sau mecanice, fluiere de
semnalizare, semnale, luminoase sau mecanice,
indicatoare, luminoase, huse pentru laptopuri,
rigle de calcul, ochelari inteligenţi, telefoane
inteligente, ceasuri inteligente, aparate de
transmitere a sunetelor, aparate de înregistrare
a sunetelor, aparate de reproducere a sunetelor,
instrumente de localizare a sunetului, portavoce,
lanţuri pentru ochelari, şnururi pentru ochelari,
lentile pentru ochelari, rame pentru ochelari,
tocuri pentru ochelari, ochelari, nivele cu
bulă de aer, fluiere pentru sporturi, echere
pentru măsurare, stative pentru aparatele foto,
casetofoane portabile, subwoofere, ochelari de
soare, nivele topografice, rigle în formă de t
(teuri) pentru măsurare, calculatoare tip tabletă,
magnetofoane, materiale didactice, receptoare
de telefon, aparate de telefon, televizoare,
indicatoare de temperatură, termometre, nu
cele pentru scopuri medicale, calculatoare client
subţire (thin client), lupe textile, aparate de
înregistrare a timpului, ceasuri (dispozitive de
înregistrare a timpului), braţe de pick-up, cartuşe
de toner, neumplute, pentru imprimante şi
fotocopiatoare, trepiede pentru aparatele de
fotografiat, unităţi flash usb, radiouri pentru
vehicule, triunghiuri de avertizare a avarierii
vehiculului, aparate de înregistrare video,
casete video, casete cu jocuri video, ecrane
video, telefoane video, monitoare video pentru
bebeluşi, vizoare, fotografice, căşti de realitate
virtuală, viziere pentru căşti, staţii radio portabile
(walkie-talkie), calculatoare purtabile, monitoare
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de afişare video purtabile, instrumente şi aparate
de cântărire, greutăţi, alarme cu fluier.
16. Foi absorbante din hârtie sau plastic pentru
ambalarea produselor alimentare, ştampile cu
adresă, plăci cu adresă pentru maşinile de
adresare, dozatoare de bandă adezivă (rechizite
de birou), benzi adezive pentru papetărie sau
de uz casnic, benzi de lipit pentru papetărie
sau de uz casnic, adezivi (lipiciuri) pentru
papetărie sau de uz casnic, panouri publicitare
din hârtie sau carton, albume, almanahuri,
animaţii de tip celulă, invitaţii (papetărie),
acuarele / culori acrilice (picturi), machete
arhitecturale, table aritmetice / tabla înmulţirii,
palete pentru amestecarea acuarelelor pentru
artişti, atlase, pungi (plicuri, săculeţi) din hârtie
sau plastic, pentru ambalat, pungi pentru gătitul
la microunde, bile pentru pixuri cu bilă, bancnote,
bannere din hârtie, bavete din hârtie, bavete,
cu mâneci scurte, din hârtie, şine de legare
(legătul cărţilor), table de scris, sugative, schiţe /
planuri, materiale de legătorie, aparate şi maşini
de legătorie (echipamente de birou), suporturi
pentru cărţi, cărţi broşate, semne de cărţi, cărţi,
ambalaje pentru sticle din hârtie sau carton,
învelitori pentru sticle din carton sau hârtie,
cutii din hârtie sau carton, fanioane din hârtie,
suporturi cu sertare pentru papetărie (rechizite
de birou), calendare, pânze pentru pictură, hârtie
carbon, carton, tuburi din carton, carduri / cartele,
carcase pentru ştampile (sigilii), cataloage, cretă
pentru litografie, suporturi de cretă, creioane de
cărbune, indicatoare pentru hărţi, neelectronice,
cromolitografii (în mai multe culori) / cromo,
benzi pentru trabucuri, planşete cu clamă (pentru
hârtii), clipsuri de birou / capse de birou, clipsuri
pentru suporturile de ecusoane (rechizite de
birou), pânză pentru legatul cărţilor / pânză de
legătorie, suporturi de pahare din hârtie, benzi
desenate, compasuri pentru desen, claviatură
de culegere (tipărire), culegare, pungi conice
din hârtie, hârtie de calc (papetărie), cordoane
pentru legătorie / cordoane de legătorie,
paste corectoare (rechizite de birou), cerneală
corectoare (heliografie), benzi corectoare
(rechizite de birou), coperţi (papetărie) / învelitori
(papetărie), recipiente din hârtie pentru creme,
protecţii din hârtie pentru tava de instrumente
dentare, protecţii de birou, diagrame, dosare
pentru documente (papetărie), laminatoare
de documente pentru birou, suporturi pentru
documente (papetărie), protecţii din hârtie pentru
sertare, parfumate sau nu, blocuri de desen, ace
pentru panou de plută / piuneze, planşete pentru
desen, materiale pentru desen, instrumente
pentru desen, seturi pentru desen, peniţe pentru
desen, rigle pentru desen, duplicatoare, benzi

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

plastilină pe bază de polimer, portrete, timbre
poştale, cărţi poştale, postere, orare tipărite,
materiale tipărite, publicaţii tipărite, cupoane
tipărite, partituri muzicale tipărite, cilindru pătură
pentru imprimantă, nu din material textil, reglete
pentru tipografi, forme de tipar, caractere
tipografice, seturi de imprimare, portabile
(rechizite de birou), tipărituri (gravuri), prospecte,
perforatoare (rechizite de birou), mosoare cu
şnur retractabil pentru suporturile de ecusoane
(rechizite de birou), hârtie de orez, role
pentru maşinile de scris, radiere din cauciuc,
articole pentru şcoală (papetărie), răzuitori
(radiere) pentru birou, ştampile de sigilare, ceară
de sigilare, maşini de sigilare pentru birou,
compuşi de sigilare pentru papetărie, sigilii
cu pecete, sigilii (ştampile), benzi autoadezive
pentru papetărie sau de uz casnic, şabloane
pentru croitorie, foi din celuloză reciclată pentru
împachetat, etichete de securitate (sigilii din
hârtie), plăci cu denumiri de firme din hârtie sau
carton, folie de argint, condeie de ardezie, cărţi
de cântece, bobine pentru panglicile de cerneală,
spray-uri cretă, linii pentru desen, echere pentru
desen, tuşiere pentru ştampile, suporturi pentru
ştampile, ştampile (sigilii), suporturi pentru
stilouri şi creioane, prese de capsare (rechizite
de birou), pastă de amidon (adezivi) pentru
papetărie sau de uz casnic, papetărie, steatită
(creta croitorului), litere din oţel, stilouri din
oţel, cutii de matriţe, plăci de matriţe, şabloane
(papetărie), matriţe, abţibilduri (papetărie), rigle
t (teuri) pentru desen, garnituri de masă din
hârtie, şerveţele de masă din hârtie, traverse de
masă din hârtie, feţe de masă din hârtie, protecţii
pentru masă din hârtie, agăţători pentru fişele de
cartotecă, creta croitorului, materiale didactice
(cu excepţia aparatelor), globuri pământeşti,
bilete, şerveţele de hârtie pentru demachiere,
hârtie de toaletă / hârtie igienică, prosoape
din hârtie, şabloane de copiere, hârtie de calc,
pânză de calc, ace de punctare pentru desen,
cartonaşe, altele decât pentru jocuri, hârtii de
transfer (decalcomanii) / decalcomanii, hârtii
transparente (papetărie), tăvi pentru sortarea şi
numărarea banilor, caractere (numere şi litere) /
litere (caractere), panglici pentru maşina de
scris, taste pentru maşina de scris, maşini
de scris, electrice sau neelectrice, aparate de
viniete, folii din vâscoză pentru împachetat,
hârtie cerată, panou din fibre de celuloză
(papetărie), hârtie din fibre de celuloză, hârtie
de împachetat / hârtie de ambalat, suporturi
pentru fixarea instrumentelor de scris, tabliţe de
scris, cărţi de scris sau de colorat, cretă de
scris, materiale de scris, hârtie de scris, truse
cu instrumente de scris (papetărie), truse cu
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instrumente de scris (seturi), pensule de scris,
instrumente de scris, radiere pentru tabla de
scris, coperți de protecție pentru cărți, cărți de
colorat.
21. Bureţi abrazivi pentru bucătărie, bureţi
abrazivi pentru curăţarea pielii, dozatoare de
aerosoli, nu cele pentru scopuri medicale, perii
pentru animale (perii), capace pentru acvarii,
dispozitive electrice pentru atragerea şi uciderea
insectelor, autoclave, neelectrice, pentru gătit /
oale de gătit sub presiune, neelectrice, cădiţe
pentru bebeluşi, portabile, covoraşe pentru
copt, bazine (recipiente), coşuri pentru uz
casnic, linguri de gătit (ustensile de gătit),
pensule pentru gătit, bătătoare, neelectrice,
halbe de bere, scăldători pentru păsări, colivii,
amestecătoare, neelectrice, pentru uz casnic,
trăgătoare de cizme, şanuri pentru cizme
(întinzătoare), desfăcătoare de sticle, electrice
şi neelectrice, sticle, boluri (bazine) / bazine
(boluri), cutii pentru distribuirea prosoapelor din
hârtie, cutii de sticlă, coşuri de pâine de uz
casnic, tocătoare pentru pâine, cutii pentru
pâine, mânere pentru mături, mături, articole
de periat, materiale pentru fabricarea periilor,
perii, perii pentru încălţăminte, perii electrice, cu
excepţia componentelor maşinilor, perii pentru
curăţarea rezervoarelor şi containerelor, găleţi /
vedre, găleţi realizate din împletituri, difuzoare
de uleiuri parfumate, altele decât bețișoarele
parfumate, electrice sau neelectrice, coşuri
pentru scutece folosite, recipiente de unică
folosință din folie de aluminiu, de uz casnic,
tuburi pentru curățat usturoi, dispozitive pentru
presat tubul de pastă de dinți, dispozitiv de
turnat vin, vase de mâncare pentru animale de
casă, vase de mâncare pentru animale de casă,
automate, dispozitive de încălzire a lumânărilor,
electrice și neelectrice, șervete de bucătărie,
pipete pentru sos, busturi din porţelan, ceramică,
lut, teracotă sau sticlă, untiere, capace pentru
untiere, cârlige pentru nasturi, servire (tăvi),
cuşti pentru animalele de gospodărie, forme
de prăjituri, tuburi şi capete pentru decorarea
prăjiturilor, candelabre (sfeşnice) / sfeşnice, inele
pentru lumânări, stingătoare pentru lumânări,
borcane pentru lumânări (suporturi), cutii pentru
dulciuri / cutii de bomboane, mănuşi pentru
spălat maşina, bătătoare de covoare (ustensile
de mână), mături mecanice pentru covoare,
ceaune, ceramică pentru uz casnic, piele de
căprioară pentru curăţat / piei de căprioară
pentru curăţat, capace pentru platourile de
brânzeturi, ornamente chinezeşti, beţişoare
pentru mâncat, site de strecurat (ustensile
de uz casnic), instrumente de curăţare,
acţionate manual, câlţi pentru curăţat, clapete

de închidere pentru capacele borcanelor, cârpe
pentru spălarea pardoselilor, cârlige de rufe,
întinzătoare pentru îmbrăcăminte / întinzătoare
pentru îmbrăcăminte, cârpe de curăţare / pânze
de curăţare, suporturi de pahare, nu din hârtie
sau material textil, agitatoare de cocktailuri,
amestecătoare pentru cocktailuri, râşniţe de
cafea, acţionate manual, servicii de cafea
(articole de masă), filtre de cafea, neelectrice,
cafetiere de aragaz, neelectrice, căni pentru
cafetiere, neelectrice, puşculiţe pentru monede,
pungi cu gel pentru răcirea alimentelor şi a
băuturilor, huse pentru piepteni, piepteni pentru
animale, piepteni, piepteni electrici, pungi pentru
ornat pentru cofetari (pungi pentru cofetărie),
recipiente pentru uz casnic sau de bucătărie,
forme pentru copt, forme pentru fursecuri
(biscuiţi), borcane pentru fursecuri, seturi de oale
pentru gătit, ţepuşe metalice pentru gătit, oale
de gătit, ustensile pentru gătit, neelectrice, pungi
de gătit, altele decât cele pentru microunde,
tirbuşoane, electrice şi neelectrice, ustensile
cosmetice, spatule cosmetice, deşeuri din
bumbac pentru curăţat, seturi de recipiente
pentru ulei şi oţet, recipiente pentru ulei / oţet, tăvi
pentru firimituri, concasoare pentru bucătărie,
neelectrice, cristal (sticlărie), ceşti, pahare din
hârtie sau plastic, ţesale, tocătoare pentru
bucătărie, etichete metalice pentru carafe,
carafe, friteuze, neelectrice, damigene / baloane
de sticlă, aparate de odorizare de uz personal,
capace pentru farfurii / capace pentru veselă,
veselă, perii pentru spălarea veselei, farfurii de
unică folosinţă, jgheaburi pentru băut, vase de
băut, coarne de băut, sticle de băut de sport,
pahare de băut, tăvi, suporturi pentru uscarea
rufelor, coşuri de gunoi / găleţi de gunoi /
pubele / lăzi de gunoi, ştergătoare de praf,
neelectrice, cârpe de şters praful (pânze), vase
de lut / faianţă, cratiţe din lut, suporturi pentru
ouă, separatoare de ouă, neelectrice, pentru
uz casnic, sticlă emailată, nu cea utilizată în
construcţii, fructiere, perii pentru sprâncene, perii
pentru gene, pămătufuri cu pene pentru şters
praful, hrănitoare, fibră de sticlă, alta decât cea
utilizată la izolaţii sau la produsele textile, fire
din fibră de sticlă, altele decât cele utilizate la
produsele textile, figurine din porţelan, ceramică,
lut, teracotă sau sticlă / statuete din porţelan,
ceramică, lut, teracotă sau sticlă, sticle / butelci,
suporturi pentru plăcile de păr, aţă dentară,
ghivece de flori, învelitori pentru ghivecele de
flori, nu cele din hârtie / învelitori, nu din
hârtie, pentru ghivecele de flori, pliciuri pentru
insectele zburătoare, capcane pentru insectele
zburătoare, separatoare din spumă pentru
degete utilizate la pedichiură, aparate de gătit
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cu aburi, neelectrice, boluri pentru fructe, prese
pentru fructe, neelectrice, pentru uz casnic, tigăi
pentru prăjit, pâlnii, ustensile pentru şters praful
de pe mobilă, siliciu topit (produs semiprelucrat),
nu cel utilizat în construcţii, mănuşi de
grădinărit, prese pentru usturoi (ustensile de
bucătărie), baloane de sticlă (recipiente) /
fiole (recipiente), butelci din sticlă (recipiente),
borcane din sticlă (damigene), dopuri din sticlă,
sfere decorative din sticlă, sticlă, neprelucrată
sau semiprelucrată, cu excepţia sticlei pentru
construcţii, vată din sticlă, nu cea utilizată
la izolaţii, sticlă cu conductori electrici fini
încorporaţi, sticlă pentru geamurile vehiculelor
(produs semiprelucrat), pahare (recipiente),
întinzătoare pentru mănuşi, mănuşi pentru
uz casnic, vase pentru lipici, răzători pentru
bucătărie, suporturi grătare, grătare (ustensile de
gătit), păr pentru perii, capete pentru periuţele
de dinţi electrice, recipiente termoizolante pentru
băuturi, recipiente termoizolante, încălzitoare
pentru biberoane, neelectrice, sticle / butelci
de buzunar, suporturi pentru flori şi plante
(aranjamente florale), perii pentru cai, păr
de cal pentru fabricarea periilor, vase pentru
păstrat mâncarea caldă, neîncălzite electric,
forme pentru cuburile de gheaţă, găleţi pentru
gheaţă / răcitoare (frapiere) / frapiere de
gheaţă, cleşti pentru gheaţă, linguri-cupe
pentru îngheţată, terarii de interior (cultivarea
plantelor), acvarii de interior / bazine (acvarii
de interior), terarii de interior (vivarii), cădiţe
gonflabile pentru bebeluşi, capcane pentru
insecte, termosuri / sticle sub vid, huse
pentru masa de călcat, formate, mese de
călcat, pungi izotermice, ulcioare / carafe,
fierbătoare, neelectrice, aparate de tocat
pentru bucătărie, neelectrice, recipiente pentru
bucătărie, ustensile de bucătărie, suporturi de
cuţite pentru masă, polonice pentru servirea
băuturilor, perii pentru abajururi, pieptăni
cu dinţi rari pentru păr, măsuţe, aparate
pentru îndepărtarea scamelor, electrice sau
neelectrice, seturi pentru lichior, lădiţe pentru
necesităţile animalelor de companie / tăviţe
pentru necesităţile animalelor de companie, cutii
pentru gustări, majolică, produse de demachiere,
bureţi pentru machiaj, perii pentru machiaj,
troace pentru animale, suporturi pentru meniuri,
veselă pentru camping, râşniţe pentru uz
casnic, acţionate manual, linguri de amestecare
(ustensile de bucătărie), storcător pentru mopuri,
găleată cu storcător pentru mopuri, mopuri,
mojare pentru bucătărie, mozaicuri din sticlă,
nu cele pentru construcţii, forme (ustensile
de bucătărie), capcane pentru şoareci, căni,
perii pentru unghii, inele pentru serveţelele de

masă, cuiburi cu ouă, artificiale, maşini de
tăiţei, acţionate manual, duze pentru furtunurile
de udat, duze pentru stropitori / rozete pentru
stropitori, spărgătoare de nuci, sticlă de opal,
sticlă de opalină, mănuşi pentru cuptor /
mănuşi de bucătărie / mănuşi de grătar,
sticlă pictată, farfurii din hârtie, cuţite pentru
patiserie, râşniţe de piper, acţionate manual,
piperniţe, arzătoare pentru uleiuri parfumate,
pulverizatoare de parfum / atomizoare pentru
parfumuri, pisăloage pentru bucătărie, coşuri
dotate pentru picnic, inclusiv vesela, palete
pentru plăcinte / tarte, păr de porc pentru
fabricarea periilor, puşculiţe în formă de purcel,
pipete (ustensile pentru degustarea vinului) /
ustensile pentru degustarea vinului (sifoane),
suporturi pentru farfurie, nu cele din hârtie
sau material textil, plăci de sticlă (material
brut), farfurii de protecţie pentru ca laptele să
nu dea în foc, aparate împotriva ţânţarilor cu
conectare la priză, pompe pentru desfundarea
scurgerilor, piele de lustruire, aparate şi maşini
de lustruire, pentru uz casnic, neelectrice,
materiale de lustruire pentru strălucire, cu
excepţia preparatelor, hârtiei şi pietrei, mănuşi
de lustruire, cârpe pentru lustruire, articole din
porţelan, cutii de răcire portabile, neelectrice /
lăzi frigorifice portabile, neelectrice, capace
pentru vasele de gătit, suporturi pentru vasele
fierbinţi, vase, produse de olărie, inele pentru
păsările de curte, dopuri cu picurător, bureţi
pentru pudră, pudriere, goale, praf de sticlă
pentru decorare, capcane pentru şobolani, sticle
frigorifice, cuburi de gheaţă reutilizabile, inele
pentru păsări, sucitoare, de uz casnic, uscătoare
de rufe rotative, boluri de salată, cleşti pentru
salată, solniţe cu orificii pentru presărare/ solniţe
tip vas, bureţi abrazivi pentru curăţarea cratiţelor,
farfurioare, linguri-cupe pentru uz casnic, lavete
cu fibră abrazivă / lavete pentru curăţare, perii
pentru frecat, servicii (veselă), polonice pentru
servire, perii pentru bărbierit, suporturi pentru
periile de bărbierit / suporturi pentru periile de
bărbierit, şanuri pentru pantofi (întinzătoare),
limbi de pantofi, site-ciururi (ustensile de uz
casnic), strecurători (ustensile de uz casnic),
plăci cu denumiri de firme din porţelan sau
sticlă, sifoane pentru apă carbonatată, perii
pentru ceara de schiuri, absorbante de fum
pentru uz casnic, cutii de săpun, dozatoare de
săpun, savoniere / vase pentru săpun, boluri
pentru supă, spatule pentru bucătărie, seturi de
condimente, suporturi pentru bureţi, bureţi pentru
uz casnic, stropitori, suporturi pentru cădiţele de
bebeluşi portabile, statui din porţelan, ceramică,
lut, teracotă sau sticlă, lână de oţel pentru
curăţare, cratiţe (acoperite), site / strecurători
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pentru uz casnic, paie pentru băut / paie pentru
băut, zaharniţe, cleşti pentru zahăr, seringi
pentru udarea florilor şi plantelor / stropitori
pentru udarea florilor şi plantelor, suporturi
pentru şerveţele de masă, farfurii pentru masă,
suporturi pentru farfurie, nu cele din hârtie sau
din material textil, articole de masă, altele decât
cuţitele, furculiţele şi lingurile, halbe / căni înalte
cu capac, perii de smolit, cu coadă lungă,
cutii pentru ceaiuri, servicii de ceai (articole de
masă), infuzoare de ceai / infuzoare în formă
de bilă pentru ceai, strecurători de ceai, huse
pentru ceainice, suporturi pentru plicurile de
ceai, ceainice, recipiente termoizolante pentru
alimente, prese pentru cravate, perii de toaletă,
truse de voiaj / genţi de cosmetice dotate,
dozatoare pentru hârtia de toaletă / igienică,
bureţi pentru toaletă, ustensile pentru toaletă,
suporturi pentru hârtia de toaletă / igienică,
periuţe de dinţi, periuţe de dinţi, electrice,
suporturi pentru scobitori, scobitori, prese pentru
tortilla, neelectrice (ustensile pentru bucătărie),
bare şi inele pentru prosoape / bare şi
inele pentru prosoape, tăvi din hârtie, pentru
uz casnic, tăvi pentru uz casnic, suporturi
pentru vasele fierbinţi (ustensile pentru masă),
prese pentru pantaloni, urne pentru băutură,
neelectrice, ustensile pentru uz casnic, vaze,
farfurii pentru legume, vase din metal pentru
gheaţă şi băuturi cu gheaţă, fibre de sticlă din
siliciu, altele decât cele utilizate la produsele
textile, dispozitive pentru copt vafele belgiene,
neelectrice, scânduri pentru spălarea rufelor,
ligheane/ciubere pentru spălarea rufelor, coşuri
pentru deşeurile din hârtie, aparat cu jet de apă
pentru curăţarea dinţilor şi a gingiilor, dispozitive
de udare / dispozitive de stropit, aparate pentru
lustruirea cu ceară, neelectrice, dispozitive
pentru lustruirea cu ceară, neelectrice, pentru
pantofi, teluri, neelectrice, pentru uz casnic,
jardiniere, aeratoare pentru vin, deşeuri de lână
pentru curăţare, lucrări de artă din porţelan,
ceramică, lut, teracotă sau sticlă, mănuși
abrazive pentru curățat pielea, sucitoare pentru
patiserie, tocătoare, tocătoare pentru brânză,
tocătoare din lemn (ustensile), suporturi pentru
tocătoare, tocătoare din lemn pentru bucătărie.
25. Stihare (alba), ghete, şorţuri (îmbrăcăminte),
cravate ascot, pantaloni pentru bebeluşi (lenjerie
de corp), bandane (fulare), sandale de baie,
papuci de baie, halate de baie, căşti de baie,
slipuri de baie / pantaloni scurţi de baie,
costume de baie, îmbrăcăminte pentru plajă,
pantofi pentru plajă, curele (îmbrăcăminte),
berete, bavete, nu din hârtie, bavete, cu
mâneci scurte, nu din hârtie, şaluri cu pene
(articole de îmbrăcăminte de pus la gât),

corsaje (lenjerie), carâmbi pentru cizme, cizme,
cizme pentru sporturi, chiloţi tip boxeri, sutiene,
pantaloni de călărie pentru purtare, camizole,
caschete, şepci (articole pentru acoperirea
capului), feloane, îmbrăcăminte, îmbrăcăminte
pentru gimnastică, îmbrăcăminte din imitaţie din
piele, îmbrăcăminte din piele, paltoane, gulere
(îmbrăcăminte), combinezoane (îmbrăcăminte),
corsete, corsete (lenjerie de corp), manşoane /
manşete (îmbrăcăminte), îmbrăcăminte pentru
ciclişti, gulere detaşabile, pernuţe împotriva
transpiraţiei pentru rochii, rochii, capoate,
apărători pentru urechi (îmbrăcăminte), pantofi
sau sandale din iarba esparto (espadrile), veste
de pescuit, fitinguri metalice pentru încălţăminte,
pantofi de fotbal / ghete de fotbal, saci
pentru picioare, neîncălziţi electric, încălţăminte,
carâmbi pentru încălţăminte, cape de blană,
blănuri (îmbrăcăminte), trenciuri (îmbrăcăminte),
galoşi, jartiere, burtiere, mănuşi (îmbrăcăminte),
pantofi pentru gimnastică, pelerine pentru
coafor/frizerie, cizmuliţe, cloşuri pentru pălării
(schelete), pălării, bentiţe (îmbrăcăminte),
articole de acoperit capul pentru purtare, şosete-
tălpici, protecţii de călcâi pentru încălţăminte,
tocuri, glugi (îmbrăcăminte), ciorăpărie, jachete
(îmbrăcăminte), jersee (îmbrăcăminte), uniforme
de judo, rochii tip pulover / rochii tip salopetă,
uniforme de karate, chimonouri, chiloţi de damă /
chiloţi pantalonaşi, tricotaje (îmbrăcăminte),
cizme din dantelă, trusouri pentru copii
(îmbrăcăminte), egări (jambiere) / jambiere,
egări (pantaloni), costume de gimnastică/balet,
uniforme oficiale, mantile, costume de bal
mascat, mitre (pălării), mănuşi cu un deget,
curele cu buzunar pentru bani (îmbrăcăminte),
îmbrăcăminte pentru motociclişti, apărători de
urechi (îmbrăcăminte), eşarfe circulare pentru
gât/ protecţii pentru gât, îmbrăcăminte din
latex, articole de îmbrăcăminte cu protecție
solară, îmbrăcăminte cu led-uri încorporate,
eşarfe pentru cap, sutiene autoadezive/bustiere
autoadezive, cravate, dispozitive anti-alunecare
pentru încălţăminte, îmbrăcăminte de stradă,
salopete / combinezoane, paltoane bărbăteşti /
pardesie, îmbrăcăminte din hârtie, pălării din
hârtie (îmbrăcăminte), jachete cu glugă (parka),
pelerine, mantale, jupe, batiste de buzunar,
buzunare pentru îmbrăcăminte, ponchouri,
pijamale, îmbrăcăminte de-a gata, căptuşeli
de-a gata (piese de îmbrăcăminte), sandale,
sariuri, saronguri, panglici pentru purtare, eşarfe,
şaluri, plastroane pentru cămăşi, plătci de
cămăşi, cămăşi, pantofi, cămăşi cu mânecă
scurtă, căşti de duş, bocanci de schi,
mănuşi de schi, fuste, pantaloni scurţi tip
fustă, bonete, măşti de somn, papuci, furouri
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(lenjerie de corp), bretele pentru susţinerea
şosetelor, şosete, branţuri, tălpi pentru
încălţăminte, șoşoni, articole sport din jerseu,
pantofi de sport, maieuri sport, portjartiere,
ciorapi, crampoane pentru ghetele de fotbal,
jachete căptuşite (îmbrăcăminte), costume,
bretele pentru îmbrăcăminte (suspensoare)/
suspensoare, ciorapi care absorb transpiraţia,
lenjerie de corp care absoarbe transpiraţia /
desuuri care absorb transpiraţia, flanele /
pulovere / hanorace (pulovere), body-uri (lenjerie
de corp), tricouri cu mânecă scurtă, colanţi,
bombeuri pentru încălţăminte, togi, jobene,
curele pentru jambiere, pantaloni, turbane,
chiloţi, lenjerie de corp/ desuuri, uniforme,
pâslari (cizme din pâslă), văluri (îmbrăcăminte),
cozoroace (articole pentru acoperirea capului),
veste / jiletci, îmbrăcăminte impermeabilă, rame
pentru încălţăminte, costume din neopren pentru
schi nautic, broboade, pantofi din lemn, jambiere.
35. Administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziţie, asistenţă administrativă
pentru a răspunde la cererile de ofertă, asistenţă
administrativă pentru a răspunde la cererile de
propuneri (rfp), publicitate, servicii de agenţie
de publicitate, închirierea spaţiului publicitar,
publicitate prin poştă, închirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, producţia
de clipuri publicitare, servicii de planificare
a programărilor (funcţii de birou), servicii de
reamintire a programărilor (funcţii de birou),
licitare, postarea de afişe publicitare, închirierea
panourilor de afişaj (panouri publicitare),
ţinerea evidenţei contabile, contabilitate,
asistenţă în managementul afacerilor, întrebări
privind afacerile, auditul afacerilor, consultanţă
în organizarea şi managementul afacerilor,
consultanţă în managementul afacerilor, servicii
specializate privind eficienţa afacerilor, evaluări
ale afacerilor, investigaţii privind afacerile,
consultanţă în organizarea afacerilor, cercetări
privind afacerile, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultanţă
profesională în afaceri, oferirea de informaţii în
domeniul afacerilor, furnizarea de informaţii de
afaceri prin intermediul unui site web, servicii de
intermediere afacerilor cu privire la cu potrivirea
potenţialilor investitori privaţi cu antreprenorii
care au nevoie de finanţare, servicii de agenţie
de informaţii comerciale, asistenţă privind
managementul comercial sau industrial, oferirea
de informaţii comerciale şi consiliere pentru
consumatori în alegerea bunurilor şi serviciilor,
administrare comercială privind licenţierea
bunurilor şi serviciilor aparţinând terţilor, oferirea
de informaţii de contact comerciale şi de afaceri,

servicii de intermediere comercială, servicii de
informaţii competitive, compilarea de informaţii
în baze de date computerizate, compilarea
statisticilor, compilarea indexurilor de informaţii
pentru scopuri comerciale sau publicitare,
managementul computerizat al fişierelor,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
relaţiile publice, consultanţă privind strategiile
de comunicare în publicitate, analiza costurilor,
căutare de date în fişierele calculatorului pentru
terţi, demonstraţii cu produse, dezvoltarea
de concepte publicitare, publicitate directă
prin poştă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eşantioane, întocmirea extraselor
de cont, prognoze economice, audit financiar,
servicii de registru de cadouri, servicii de agenţie
de import-export, managementul interimar al
afacerii, facturare, servicii de aşezare în pagină
pentru scopuri publicitare, studii de marketing,
servicii de informaţii privind marketing-ul,
cercetare de marketing, marketing, servicii de
relaţii media, servicii de comunicaţii corporative,
servicii de lobby comercial, machetare pentru
promoţiile publicitare sau de vânzări, negocierea
şi încheierea de tranzacţii comerciale pentru terţi,
negocierea contractelor de afaceri pentru terţi,
publicitate online pe o reţea de calculatoare,
furnizarea unei pieţe comerciale online pentru
cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri şi servicii,
sondaje de opinie, organizarea de expoziţii în
scopuri comerciale sau publicitare, organizarea
de târguri, organizarea de spectacole în
scopuri promoţionale, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistenţă
de afaceri), publicitate cu plata per click,
întocmirea ştatelor de plată, consultanţă
în domeniul managementului personalului,
recrutarea de personal, servicii de fotocopiere,
închirierea maşinilor de fotocopiere, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în
scopuri de comercializare cu amănuntul,
servicii de comparare a preţurilor, servicii de
achiziţie pentru terţi (achiziţionarea de bunuri
şi servicii pentru alte afaceri), promovarea
bunurilor şi serviciilor prin sponsorizarea
evenimentelor, relaţii publice, publicarea de texte
publicitare, închirierea de material publicitar,
publicitate radio, înregistrarea comunicărilor şi
datelor scrise, servicii administrative pentru
relocarea afacerilor, furnizarea de clasamente
ale utilizatorilor în scopuri comerciale sau
publicitare, profilarea consumatorilor în scopuri
comerciale sau de marketing, servicii de
comerţ cu amănuntul pentru lucrările de artă
furnizate de galeriile de artă, promovarea
vânzarilor pentru terţi, închirierea de standuri
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de vânzare, scrierea de scenarii în scopuri
de publicitate, optimizare pe motoarele
de căutare pentru promovarea vânzărilor,
servicii de secretariat, aranjarea vitrinelor
pentru magazine, stenografiere, căutarea de
sponsorizări, sistematizarea informaţiilor în baze
de date computerizate, marketing cu public
ţintă, pregătirea documentaţiei fiscale, servicii
de depunere a documentaţiei fiscale, servicii
de telemarketing, publicitate prin televiziune,
transcrierea comunicărilor (funcţii de birou),
dactilografiere, actualizarea materialelor de
publicitate, actualizarea şi menţinerea datelor în
bazele de date computerizate, actualizarea şi
menţinerea informaţiilor în registre, închirierea
automatelor pentru vânzarea de produse,
optimizarea traficului site-urilor web, indexare
web pentru scopuri comerciale sau publicitare,
procesarea cuvintelor, scrierea de texte
publicitare, servicii de comerţ, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online, servicii de informare a
consumatorilor.

───────

(210) M 2022 01505
(151) 25/02/2022
(732) BIOTRIO TM S.R.L., STR. MARTIR

ION MIRON NR. 39, JUD. TIMIȘ,
TIMIȘOARA, 300290, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

JOYURT
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Iaurt, iaurturi cremoase, iaurt de băut.

───────

(210) M 2022 01507
(151) 25/02/2022
(732) PICK ME UP CONSULTING,

STR. PAVLOV, NR. 84, PARTER,
AP. 3, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

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

(540)

DE LA MINE, LA TINE, LA NOI
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Organizarea de cursuri de dezvoltare
personală, instruire cu privire la dezvoltarea
personală, furnizare de cursuri de instruire
în dezvoltarea personală, servicii educative
pentru adulți, servicii educative în domeniul
managementului, servicii educative în sectorul
industrial, servicii educative în domeniul
sportului, servicii educative privind tratamentele
terapeutice, servicii educative în domeniul
sănătății, servicii educative și de instruire,
servicii educative în domeniul afacerilor, servicii
educative, de divertisment și sportive, servicii
educative în domeniul nutriției, servicii ale
centrelor educative privind furnizarea de cursuri
de instruire, instruire în tehnici de comunicare,
servicii educaționale privind abilitățile de
comunicare, furnizare de instruire în materie
de tehnici de comunicare, organizarea de
cursuri de formare, organizare de cursuri,
furnizare de cursuri educaționale, furnizare
de cursuri de formare, oferte de cursuri de
instruire, organizare de cursuri de formare,
organizare și coordonare de cursuri, furnizare
de cursuri de formare continuă, organizare și
coordonare de cursuri educaționale, furnizare
de cursuri de instruire online, organizarea
de cursuri în domeniul investițiilor personale,
prin corespondență, servicii educaționale pentru
furnizarea de cursuri de instruire, organizarea
de cursuri de pregătire în domeniul cercetării și
dezvoltării, servicii de consultanță referitoare la
elaborarea de cursuri de formare, coordonare
de cursuri de instruire, de educație și de
pregătire pentru tineri și adulți, organizarea și
conducerea de workshop-uri, formarea echipelor
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(educație), coordonare de cursuri, coordonare
de conferințe de afaceri, coordonare de activități
de divertisment, coordonare de cursuri de
instruire, realizare, coordonare și organizare de
seminarii, realizare, coordonare și organizare
de conferințe, organizare și coordonare de
conferințe și congrese, realizare și coordonare
de cursuri de formare, organizare și coordonare
de seminare de formare, organizare și
coordonare de întâlniri în domeniul educației,
organizare și coordonare de întâlniri în domeniul
divertismentului, organizarea și coordonarea de
forumuri educaționale personale, coordonare de
cursuri cu privire la administrarea afacerilor,
realizare, coordonare și organizare de ateliere
de lucru (instruire), coordonare de cursuri
de pregătire în domeniul managementului
afacerilor, organizare și coordonare de seminarii
și ateliere de lucru (instruire), servicii de
consultanță și informare referitoare la pregătirea,
coordonarea și organizarea de ateliere de
lucru (instruire), ateliere de formare, ateliere
organizate în scopuri educative, organizare de
ateliere și seminare, coordonare de cursuri,
seminarii și ateliere de lucru, organizare de
programe de instruire pentru tineri, servicii de
consultanță și informare referitoare la pregătirea,
coordonarea și organizarea de conferințe,
consultanță profesională referitoare la educație,
consultanță în materie de formare, cursuri pentru
dezvoltarea abilităților de consultanță, servicii de
consultanță în domeniul educației, consultanță
în domeniul formării și perfecționării, servicii de
consultanță cu privire la educație și instruire.

───────

(210) M 2022 01509
(151) 25/02/2022
(732) PICK ME UP CONSULTING SRL,

STR. PAVLOV, NR 84, PARTER,
AP. 3, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

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

(540)

IN VESTIAR AVEM
SCHIMBARE

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

41. Cursuri de dezvoltare personală, instruire
cu privire la dezvoltarea personală, furnizare de
cursuri de instruire în dezvoltarea personală,
servicii educative pentru adulți, servicii educative
în domeniul managementului, servicii educative
în sectorul industrial, servicii educative în
domeniul sportului, servicii educative privind
tratamentele terapeutice, servicii educative
în domeniul sănătății, servicii educative și
de instruire, servicii educative în domeniul
afacerilor, servicii educative, de divertisment
și sportive, servicii educative în domeniul
nutriției, servicii ale centrelor educative privind
furnizarea de cursuri de instruire, instruire în
tehnici de comunicare, servicii educaționale
privind abilitățile de comunicare, furnizare de
instruire în materie de tehnici de comunicare,
organizarea de cursuri de formare, organizare
de cursuri, furnizare de cursuri educaționale,
furnizare de cursuri de formare, oferte de cursuri
de instruire, organizare de cursuri de formare,
organizare și coordonare de cursuri, furnizare
de cursuri de formare continuă, organizare și
coordonare de cursuri educaționale, furnizare
de cursuri de instruire online, organizarea
de cursuri în domeniul investițiilor personale,
prin corespondență, servicii educaționale pentru
furnizarea de cursuri de instruire, organizarea
de cursuri de pregătire în domeniul cercetării și
dezvoltării, servicii de consultanță referitoare la
elaborarea de cursuri de formare, coordonare
de cursuri de instruire, de educație și de
pregătire pentru tineri și adulți, organizarea și
conducerea de workshop-uri, formarea echipelor
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(educație), coordonare de cursuri, coordonare
de conferințe de afaceri, coordonare de activități
de divertisment, coordonare de cursuri de
instruire, realizare, coordonare și organizare de
seminarii, realizare, coordonare și organizare
de conferințe, organizare și coordonare de
conferințe și congrese, realizare și coordonare
de cursuri de formare, organizare și coordonare
de seminare de formare, organizare și
coordonare de întâlniri în domeniul educației,
organizare și coordonare de întâlniri în domeniul
divertismentului, organizarea și coordonarea de
forumuri educaționale personale, coordonare de
cursuri cu privire la administrarea afacerilor,
realizare, coordonare și organizare de ateliere
de lucru (instruire), coordonare de cursuri
de pregătire în domeniul managementului
afacerilor, organizare și coordonare de seminarii
și ateliere de lucru (instruire), servicii de
consultanță și informare referitoare la pregătirea,
coordonarea și organizarea de ateliere de
lucru (instruire), ateliere de formare, ateliere
organizate în scopuri educative, organizare de
ateliere și seminare, coordonare de cursuri,
seminarii și ateliere de lucru, organizare de
programe de instruire pentru tineri, servicii de
consultanță și informare referitoare la pregătirea,
coordonarea și organizarea de conferințe,
consultanță profesională referitoare la educație,
consultanță în materie de formare, cursuri pentru
dezvoltarea abilităților de consultanță, servicii de
consultanță în domeniul educației, consultanță
în domeniul formării și perfecționării, servicii de
consultanță cu privire la educație și instruire.

───────

(210) M 2022 01510
(151) 25/02/2022
(732) DEVE PRODEXIM SRL, CALEA

SANTANDREI, NR. 1, JUDETUL
BIHOR, ORADEA, BIHOR,
ROMANIA

(740) WEIZMANN, ARIANA & PARTNERS,
STR. 11 IUNIE, NR. 51, SC. A, ETAJ
1, AP. 4, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

art DEVE line

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.15; 26.13.25

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

1. Preparate pe bază de rășină epoxidică
pentru aplicare pe lemn, aditivi chimici, chituri
și substanțe de umplere pentru uz industrial,
rășini epoxidice, agenți de întărire pentru rășini
epoxidice, cleiuri epoxidice pentru lipire și
reparații generale, compuși adezivi pe bază de
rășini epoxidice, compuși adezivi pe bază de
rășini epoxidice utilizate în industrie.
2. Pigmenți, diluanti și agenți de îngroșare,
coloranți și cerneluri, vopsele tip spray (aplicabile
prin pulverizare), acoperiri pe bază de rășină
epoxidică, rășini epoxidice utilizate la acoperirea
pereților (căptușeli), acoperiri epoxidice folosite
la pardoselile industriale din beton, rășini
epoxidice utilizate la acoperirea suprafețelor de
construcții (căptușeli), rășini epoxidice utilizate
la acoperirea pardoselilor (strat de protecție),
rășini epoxidice încărcate cu metal ușor (strat
de acoperire), grunduri epoxidice, acoperiri
epoxidice.
3. Șmirghel.

(591) Culori revendicate: rosu, alb, galben,
auriu, verde, bleumarin, turcoaz, negru,
bleu, gri
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19. Mortar epoxy cu sclipici colorat, tencuieli
(materiale de construcții).
35. Publicitate, gestiunea afacerilor de comerț
cu amănuntul pentru terți, administrație
comercială, servicii de prelucrare de date (lucrări
de birou).
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor.
40. Prelucrarea rășinilor epoxidice.

───────

(210) M 2022 01513
(151) 25/02/2022
(732) FOUR MER PHARMA SRL, STR.

ALEEA BĂIȘOARA NR.13, SCARA
1, ETAJ 5, AP.23, JUDEȚ CLUJ,
CLUJ NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(740) VLAD I. ANDA CABINET DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ, STR.
PORII, NR.152, SC.3, AP.96, JUDEȚ
CLUJ, FLOREȘTI, CLUJ, ROMANIA

(540)

4 MER

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.01.03; 26.11.01

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

3. Produse pentru toaletă, produse cosmetice,
cosmetice și preparate cosmetice, produse
cosmetice naturale, produse cosmetice
organice, șervețele impregnate cu produse
cosmetice, preparate pentru curățarea și
îngrijirea corpului, creme și loțiuni cosmetice,
cosmetice de îngrijire a frumuseții, creme
cosmetice pentru fata si corp, preparate pentru

îngrijirea pielii, a ochilor și a unghiilor, creme
dermatologice (altele decât cele medicinale),
măști cosmetice de curățare pentru față,
produse cosmetice sub formă de pudră,
produse cosmetice sub formă de crème,
produse cosmetice pentru machiaj (aplicate
pe piele), preparate cosmetice pentru baie
și pentru duș, farduri, spume (cosmetice),
anticearcăne corectoare (cosmetice), eye-liner
(cosmetice), loțiuni autobronzante (cosmetice),
cosmetice pentru bronzare, cosmetice pentru
buze, farduri cosmetice pentru ochi,
farduri cosmetice pentru pleoape, produse
cosmetice pentru sprâncene, loțiuni cosmetice
pentru îndepărtarea machiajului, produse de
demachiere, măști de piele (cosmetice), măști
de frumusețe, măști de față iluminatoare, măști
de față hidratante, măști de față anti-îmbătrânire,
creme cosmetice pentru fermitatea pielii din jurul
ochilor, produse cosmetice sub formă de geluri,
săpunuri și geluri, produse de curățat, cosmetice,
pentru ten acneic, preparate pentru baie,
preparate hidratante (cosmetice), loțiuni tonice
(cosmetice), loțiuni solare (cosmetice), creme
de noapte (cosmetice), preparate cosmetice
pentru regenerarea pielii, produse cosmetice
pentru spălarea feței, loțiuni tonice pentru față
(cosmetice), cosmetice pentru tratarea pielii
uscate, produse cosmetice de protecție a
buzelor, preparate cosmetice pentru iluminarea
pielii (machiaj), uleiuri eterice, uleiuri după
expunerea la soare (cosmetice), produse
cosmetice pentru ameliorarea calității pielii,
spray-uri cosmetice pentru îngrijirea pielii, cu
aplicare locală, preparate și tratamente pentru
păr, preparate cosmetice pentru păr și pielea
capului, loțiuni capilare, uleiuri esențiale și
extracte aromatice, preparate pentru curățare și
odorizante, articole de parfumerie și odorizante,
parfumuri, produse de parfumerie, deodorante
și antiperspirante, produse pentru epilare și
bărbierit, produse pentru curățarea dinților.
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, servicii de asistență și consultanță
pentru publicitate, marketing și promovare,
asistență în afaceri, management și
servicii administrative, servicii de asistență
administrativă și prelucrare de date, analiză
comercială, servicii de informare și cercetare
de piață, servicii de vânzare cu amănuntul
și cu ridicata in legatura cu produse
pentru toaletă, cosmetice, cosmetice și
preparate cosmetice, produse cosmetice,
produse cosmetice naturale, produse cosmetice
organice, șervețele impregnate cu produse
cosmetice, preparate pentru curățarea și
îngrijirea corpului, creme și loțiuni cosmetice,
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cosmetice de îngrijire a frumuseții, creme
cosmetice pentru fata si corp, preparate pentru
îngrijirea pielii, a ochilor și a unghiilor, creme
dermatologice (altele decât cele medicinale),
măști cosmetice de curățare pentru față,
produse cosmetice sub formă de pudră,
produse cosmetice sub formă de crème,
produse cosmetice pentru machiaj (aplicate
pe piele), preparate cosmetice pentru baie
și pentru duș, farduri, spume (cosmetice),
anticearcăne corectoare (cosmetice), eye-liner
(cosmetice), loțiuni autobronzante (cosmetice),
cosmetice pentru bronzare, cosmetice pentru
buze, farduri cosmetice pentru ochi,
farduri cosmetice pentru pleoape, produse
cosmetice pentru sprâncene, loțiuni cosmetice
pentru îndepărtarea machiajului, produse de
demachiere, măști de piele (cosmetice), măști
de frumusețe, măști de față iluminatoare, măști
de față hidratante, măști de față anti-îmbătrânire,
creme cosmetice pentru fermitatea pielii din jurul
ochilor, produse cosmetice sub formă de geluri,
săpunuri și geluri, produse de curățat, cosmetice,
pentru ten acneic, preparate pentru baie,
preparate hidratante (cosmetice), loțiuni tonice
(cosmetice), loțiuni solare (cosmetice), creme
de noapte (cosmetice), preparate cosmetice
pentru regenerarea pielii, produse cosmetice
pentru spălarea feței, loțiuni tonice pentru față
(cosmetice), cosmetice pentru tratarea pielii
uscate, produse cosmetice de protecție a
buzelor, preparate cosmetice pentru iluminarea
pielii (machiaj), uleiuri eterice, uleiuri după
expunerea la soare (cosmetice), produse
cosmetice pentru ameliorarea calității pielii,
spray-uri cosmetice pentru îngrijirea pielii,
cu aplicare locală, preparate și tratamente
pentru păr, preparate cosmetice pentru păr
și pielea capului, loțiuni capilare, uleiuri
esențiale și extracte aromatice, preparate
pentru curățare și odorizante, articole de
parfumerie și odorizante, parfumuri, produse
de parfumerie, deodorante și antiperspirante,
produse pentru epilare și bărbierit, produse
pentru curățarea dinților, preparate și
articole sanitare, dezinfectanți și antiseptic,
săpunuri dezinfectante, săpunuri medicinale,
șampoane medicamentate, produse medicinale
pentru curățarea dinților, dezinfectante, soluții
antibacteriene pentru spălarea mâinilor,
preparate pentru baie de uz medical, preparate
chimice de uz medical, preparate chimice
de uz farmaceutic, remedii naturale și
farmaceutice, preparate dermatologice, produse
antiinfecțioase dermatologice, substanțe
farmaceutice dermatologice, săpunuri și
detergenți medicinali și dezinfectanți, ustensile

cosmetice, pentru igienă și pentru îngrijirea
frumuseții, perii cosmetice, ustensile cosmetice,
spatule cosmetice, aplicatoare cosmetice,
recipiente pentru cosmetice, cutii adaptate
pentru ustensile cosmetice, instrumente de
mână pentru aplicarea cosmeticelor, accesorii de
baie.

───────

(210) M 2022 01515
(151) 28/02/2022
(732) CENTRUL MEDICAL UNIREA

SRL, BULEVARDUL ION IONESCU
DE LA BRAD NR. 5B, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, 013811, ROMANIA

(740) COSMOVICI ȘI ASOCIAȚII, STR.
POVERNEI NR. 7, ET. 2, AP. 6,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Ești mai puternic decât crezi

(531) Clasificare Viena:
24.13.02; 26.11.03; 27.05.01; 27.05.17;
29.01.01; 29.01.06; 29.01.08

clase:
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
marketing, marketing prin televiziune, radio,
telecomunicații, e-mail și internet sau orice altă

(591) Culori revendicate: roșu, negru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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platformă electronică interactivă, pregătire și
realizare de planuri și concepte media și de
publicitate, servicii de publicitate și de marketing
furnizate prin mijloacele de media socială,
administrarea comerciala a licentelor produselor
si a serviciilor pentru terti, promovarea serviciilor,
închiriere de echipamente de birou, recrutare de
locuri de muncă, consultanță de recrutare a forței
de muncă, servicii de birouri de ocupare a forței
de muncă, consiliere pentru ocuparea forței de
muncă, servicii caritabile, și anume organizarea
și desfășurarea programelor de voluntariat și
a proiectelor de servicii comunitare, furnizare
de suport emoțional pacienților, toate serviciile
menționate mai sus sunt în legatură cu serviciile
din clasele 41, 44.
41. Servicii de educație, educație medicală,
programe de educare și conștientizare a
publicului referitor la problemele de sănătate
și prevenirea acestora într-un stadiu incipient,
activități culturale, servicii caritabile, și anume
educație, formare și monitorizare academică,
organizarea de cursuri, seminarii și evenimente,
organizare de conferințe, expoziții și concursuri,
realizare, coordonare și organizare de
conferințe, congrese și simpozioane, publicare
de texte medicale, consiliere în materie de
pregătire medicală, furnizare de cursuri de
instruire în domeniul medical, realizare de cursuri
de formare continuă în medicină, proiectare
de filme cinematografice în scopuri medicale,
servicii de instruire în domeniul medical,
coordonare de seminarii de instruire pe probleme
medicale, publicare de lucrări științifice privind
tehnologia medicală, organizare de conferințe
și simpozioane cu scop educativ în domeniul
medical, servicii de instruire în domeniul pro
medicale și tratamentelor aferente, servicii
educative pentru adulți în domeniul medicinei,
instruire medicala și conștientizare medicală,
organizare de seminarii și congrese în domeniul
medicine, publicare de jurnale, cărți și manuale
în domeniul medicine, servicii educative și de
instruire, furnizare de informații cu privire la
prevenirea diferitelor boli (instruire).
44. Servicii medicale și servicii conexe activității
medicale, servicii de îngrijire mentală, servicii
de igienă și de îngrijire a frumuseții pentru
oameni, servicii farmaceutice, servicii de
consultanță în vederea pierderii în greutate,
consultanță privind îngrijirea sănătății, analiză
serului uman pentru tratamente medicale,
analiză țesuturilor umane pentru tratament
medical, recoltarea și conservarea sângelui
uman, servicii de scanare cu colonoscopie,
efectuarea examenelor medicale, servicii de
depistare a diabetului, servicii dermatologice

pentru tratarea afecțiunilor pielii, servicii de
testare genetică în scopuri medicale, servicii
medicale oferite de clinici medicale, servicii de
analize medicale, servicii spitalicești, servicii de
tratament de fertilitate pentru persoane, servicii
de chirurgie oculară cu laser, asistență medicală,
servicii medicale și pentru sănătate referitoare la
ADN, genetică și testarea genetică, consultanță
privind asistența medicală oferită de doctori și
de alt personal medical specializat, consultații
medicale, servicii oferite de laboratoare medicale
pentru analiză probelor de sânge recoltate
de la pacienți, depistare medicală (screening)
referitoare la cord, servicii de analize medicale
pentru boli cardiovasculare, servicii medicale
în domeniul diabetului, servicii medicale în
domeniul nefrologiei, servicii medicale în
domeniul oncologiei, servicii de tratament
medical, servicii de furnizare de informații
medicale, furnizare de informații și noutăți
în domeniul medicinei, activități de oferire
a asistenței și a suportului medical, servicii
medicale conexe.
45. Servicii personale și sociale, furnizare de
suport emoțional pacienților bolnavi de cancer
și familiilor acestora, prin forumuri online
interactive.

───────
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(210) M 2022 01516
(151) 25/02/2022
(732) IONUȚ ALEXANDROVICI, STR.

VASILE CONTA NR. 7-9, SC.
E , ET. 1, AP. 156, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, 021608, ROMANIA

(740) CABINET PROPRIETATE
INDUSTRIALA CLAUDIA MONICA
FRISCH, ȘOS. PANTELIMON NR. 243,
SECTOR 2, BUCUREȘTI, 021608,
ROMANIA

(540)

WINZOR

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.03.02; 29.01.01;
29.01.06; 29.01.08

clase:
7. Mașini, mașini-unelte, mașini atomizoare,
maşini pentru mișcare și manevrare, maşini
pentru măturare, curățare și spălare, mașini de
distribuire, mașini și mașini-unelte de urgență și
salvare, mașini și mașini-unelte pentru tratarea
materialelor și pentru fabricare, mașini de
aprovizionare cu apă (pompe), mașini electrice
de gaurit, mașini de aspirare pentru curățarea de
impurități, mașini industriale de aspirare folosite
în producție, mașini suflante, mașini pentru
umflarea baloanelor, mașini pentru tabletat,
mașini pentru absorbția aerului, mașini de
curățat bazinele de înot, mașini de curățat
covoare (electrice), mașini de măturat, mașini de
măturat covoare, mașini de măturat cu rol de
curățare a piscinelor, mașini de spălare a ouălor
viermilor de mătase, mașini de spălat, mașini
de spălat articole de îmbrăcăminte (electrice),
mașini de spălat covoare, mașini de spălat cu
cilindru pentru spălarea cilindrilor de imprimare,
mașini de întreținere a podelelor (acționate
electric) pentru șlefuire, mașini de spălat de

uz casnic, mașini de spălat electrice, mașini
de spălat electrice, de uz industrial, mașini de
spălat folosite în spălătorii (care funcționează
cu monede), mașini de spălat haine (sistem
preplătit), mașini de spălat industriale, mașini
de spălat sticle, mașini de spălat pentru veselă,
mașini de spălat podeaua, mașini de spălat
vase de uz casnic, mașini de spălat vase de
uz menajer, mașini de spălat vasele, de uz
industrial, mașini de spălat vehicule, mașini
de uscat gogoși de mătase, mașini electrice
de ceruit de uz casnic, mașini electrice de
ceruit pentru uz casnic, mașini electrice de
curățare cu abur, mașini electrice de curățare
prin aspirație de uz casnic, mașini industriale
de curățare (lustruire) pentru pardoseli, mașini
industriale de curățare prin șamponare, mașini
industriale de curățat covoare, mașini industriale
de curățat cu vid, mașini industriale de degresat,
mașini industriale pentru aspirarea covoarelor,
mașini industriale pentru curățare chimică,
mașini industriale pentru curățarea pardoselilor,
mașini pentru curățarea nisipului, mașini pentru
curățarea petelor, mașini pentru curățarea
podelelor, mașini pentru curățarea uscată a
rufelor, mașini pentru degresare și înălbire
continuă, mașini pentru perierea covoarelor,
mașini pentru spălarea aparatelor de laborator,
mașini pentru spălarea bolurilor (de bucătărie),
mașini pentru înlăturarea rapidă a straturilor
protectoare și a resturilor de adezivi sau spumă
de pe suprafețele de ipsos sau ciment, mașini
pentru șlefuirea podelei, mașini robotizate de
curățare, mașini robotizate pentru curățarea
(lustruirea) podelelor, mașini și aparate electrice
de curățat, mașini și aparate electrice de polizat,
mașini și aparate electrice de șlefuit, mașini și
aparate electrice pentru șamponarea covoarelor,
mașini și aparate electrice pentru șamponat
covoare, mașini de vopsit, mașini pentru tăierea
părului animalelor, mașini de tocat electrice
pentru uz casnic, mașini de decojire pentru
porumb și cereale, mașini de tocat carne,
mașini de sfărâmare, unelte acționate electric,
motoare, cu excepția celor pentru vehiculele
terestre, cuplaje și componente de transmisie,
cu excepția celor pentru vehiculele terestre,
unelte agricole, altele decât uneltele acționate
manual, incubatoare pentru ouă, distribuitoare
automate, pistoale de vopsit, carburatoare, plăci
de zăvorare, ferăstrău cu lanț, dălți pentru
mașini, mandrine (componente de mașini),
pompe de aer comprimat, compresoare (mașini),
mandrine de gaunt (componente de mașini),
mașini electrice de gaunt, aparate de sudură cu
arc electric, ciocane electrice, aparate electrice
de sudură, aparate de ridicare, curele de

(591) Culori revendicate: roșu, negru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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ridicare, tobe (componente de mașini), aparate
de tăiere cu arc electric, ghidaje pentru mașini,
pistoale de lipit electrice, scule manuale, altele
decât cele acționate manual, mori pentru uz
caznic, altele decât cele acționate manual,
mori (mașini), motoare electrice, altele decât
cele pentru vehiculele terestre, segmenți de
piston, pistoane pentru cilindre, pistoane pentru
motoare, pistoane (componente ale mașinilor
sau motoarelor), pompe cu aer comprimat,
dispozitive de acționare pentru pompe de
vid, ejectoare (pompe), lagăre pentru pompe
cu vid, mașini de aprovizionare cu apă
(pompe), membrane pentru pompe, pompe
pentru mașini de muls, pistoale pentru pompe
de alimentare cu carburant, pompe, pompe
aspirante, pompe axiale, pompe centrifuge,
pompe centrifuge cu autoamorsare, pompe
centrifuge pentru unitățile de condensare,
pompe (componente ale mașinilor sau ale
motoarelor), pompe, compresoare și suflante,
pompe cu autoreglare (altele decât cele
pentru furnizare de combustibil la stațiile de
alimentare), pompe cu diafragmă, pompe cu
diafragmă pentru pomparea materialelor semi-
lichide, pompe cu diafragmă pentru pomparea
materialelor fluide, pompe cu diafragmă pentru
pomparea materialului lichid, pompe cu osmoză
inversă, pompe cu roți dințate, pompe cu spirală,
pompe cu șurub excentric, pompe cu turbină
verticală, pompe cu volum controlat, pompe de
aer, pompe de aer (instalații de garaje), pompe
de aer pentru terarii, pompe de aerare, pompe
de aerare pentru acvarii, pompe de aerare pentru
corpuri de apă, pompe de aerare pentru iazuri,
pompe de alimentare, pompe de apă, pompe de
apă acționate cu motor, pompe de apă centrifuge
pentru uz casnic, pompe de apă folosite la
motoare, pompe de apă pentru aerarea bazinelor
cu apă, pompe de apă pentru aerisirea acvariilor,
pompe de apă pentru băi, pompe de apă
pentru băi SPA, pompe de apă pentru dușuri,
pompe de apă pentru piscine, pompe de apă
pentru unități de filtrare a apei, pompe de apă
pentru utilizare în iazuri de grădină, pompe de
apă pentru utilizare în terarii, pompe de apă
pentru utilizare în acvarii, pompe de căldură
(piese pentru mașini), pompe de circulație,
pompe de combustibil, pompe de combustibil
(cu autoreglare), pompe de combustibil pentru
vehiculele cu motor, pompe de combustibil
pentru motoare, pompe de combustibil pentru
vehicule terestre, pompe de difuzie, pompe de
distribuire, pompe de distribuție a combustibilului
pentru stațiile de alimentare, pompe de drenare
cu ulei, pompe de duș, pompe de eliminare
a depunerilor, pompe de gresare, pompe

de gresare (mașini-unelte), pompe de gresat
acționate cu aer comprimat, pompe de injecție
a combustibilului, pompe de macerare, pompe
de presiune, pompe de presiune pentru mașini
și instalații de spălat, pompe de refulare, pompe
de santină, pompe de ulei pentru motoare,
pompe de ulei pentru motoare de vehicule
terestre, pompe de ulei pentru vehicule terestre,
pompe de valuri pentru acvarii, pompe de vid,
pompe de vid cu piston, pompe de vid (mașini),
pompe de vid și de refulare, pompe electrice,
pompe electrice de apă, pompe electrice de
apă pentru băi SPA, pompe electrice de apă
pentru băi, pompe electrice de apă pentru
piscine, pompe electrice de grădină, pompe
electrice pentru iazuri, pompe electrice pentru
piscine, pompe electrice submersibile, pompe
folosite în industria alimentară (mașini), pompe
hidraulice, pompe hidraulice cu servocontrol,
pompe pentru aerosoli, pompe pentru beton,
pompe pentru extracția de gaze (mașini),
pompe pentru extragerea de lichide (mașini),
pompe pentru extragerea de vapori (mașini),
pompe pentru fluide, pompe pentru instalația
de răcire a motoarelor, pompe pentru instalații
de încălzire, pompe pentru instalațiile de
recuperare a agentului frigorific, pompe pentru
mori de vânt, pompe pentru motoare de vehicule
terestre, pompe pentru nămol, pompe pentru
temperaturi înalte, pompe pneumatice, pompe
pneumatice de gresare, pompe pneumatice
pentru alimentarea cu gaze lichefiate, pompe
reprezentând componente ale mașinilor de
spălat, pompe robotizate cu aer comprimat,
pompe rotative, pompe rotative cu lobi,
pompe rotative cu roți dințate, pompe rotative
volumetrice, pompe submersibile, rotoare pentru
pompe centrifuge, segmenți de piston pentru
pompe termice, supape (componente ale
pompelor), supape pentru pompe, mașini și
dispozitive electrice pentru polizare, ciocane
mecanice, prese de vin, mașini de pulverizat
vopseaua, demaroare pentru motoare, pompă
de apă, motopompă de apă, motoburghiu
pe benzină, accesorii pentru motoburghie,
compresor, mașini de ascuțit, aparat de sudură
acționat cu gaz, mașini electrice de sudură,
mașini de făcut cârnați, lopeți mecanice,
mașini de îndoit, mașini de zdorbit, mașini
de tăiere, mașini de ondulare, mașini de
plivit, mașini de tuns iarbă, mășini unelte,
mașini cu roți, scule (componente de mașini),
cricuri, turbocompresoare, mașini de debavurat,
transmisii pentru mașini, lanțuri de transmisie,
altele decât cele pentru vehiculele terestre, lopeti
mecanice, mașini de calibrare, roboți (mașini),
mașini de nituire, prese (mașini de uz industrial),
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mașini de rabotare, mașini pentru asamblarea
bicicletelor, mașini de daracit, clești de tăiat
(mașini), mașini de ștanțat și filetare.
8. Unelte și ustensile de mână acționate manual,
ace de trasat (unelte manuale), aeratoare
pentru gazon (scule manuale), aeratoare pentru
gazon (unelte acționate manual), unelte agricole
manuale), alonje pentru scule de mâna,
amestecătoare de ciment acționate manual,
amestecătoare (unelte manuale), aparate de
tuns animale (acționate manual), aparate de
feliat legume, aparate de șlefuit, acționate
manual, aparate de sudură, non-electrice,
aparate de trefilat sârmă (scule manuale),
aparate de tuns animale, aparate de tuns
părul, electrice și acționate cu baterii, aparate
de tuns părul, non-electrice, aparate electrice
pentru tuns (instrumente manuale), aparate
electrice pentru îndepărtarea firelor de pe
țesături (instrumente manuale), bandă cu cârlig
pentru tragerea cablurilor, atomizoare acționate
manual, de uz industrial sau comercial, bare
de extensie pentru unelte manuale, barde
(scule manuale), bare de tăiat (scule de
mână), baroase, baroase (scule manuale), bărzi,
berbeci (unelte manuale), unelte de bobinare,
burghie, burghie de zidărie pentru unelte
manuale, burghie elicoidale destinate utilizării
cu scule cu acționare manuală, burghie pentru
dulgheri, burghie rotative (unelte acționate
manual), burghie (lunete manuale), buterole
(scule), cadre de ferăstraie de mână, cadre
de ferăstraie pentru metale acționate manual,
capete de șurubelniță pentru unelte de mână,
capete de unelte ascuțite, cârlige manuale,
cavile de matisit, cazmale (unelte), centuri
pentru unelte, chei combinate cu clichet cap
flexibil, chei de bujii, chei cu clichet (scule
manuale), chei pentru filiere, chei pentru filtre
de ulei, chei pentru prezoane, chei pentru
tarozi acționate manual, chei pentru țevi,
chei reglabile, chei tubulare, chei universale,
ciocane, ciocane de lemn și baroase, cleme
de prindere (scule manuale), cleme utilizate la
susținerea pieselor de prelucrat, clești, clichete
(unelte), coame, coase acționonate manual,
inele pentru coase, cosoare, concasoare pentru
piatră (unelte acționate manual), cosorașe,
cricuri manuale (unete manuale), instrumente
pentru culesul fructelor, cultivatoare de grădina
cu trei dinți, cultivatoare manuale pentru
grădinărit, cuțit de rindea, discuri abrazive
pentru șlefuit (componente de unelte acționate
manual), dispozitive acționate manual pentru
tăierea țevilor, dispozitive de curățat boabele
de porumb, acționate manual, dispozitive de
curățat cartofi (cuțite), dispozitive de curbat

țevi (unelte acționate manual), dispozitive de
fixare pentru tâmplărie și dogărie, dispozitive
de nituire acționate manual, dispozitive pentru
ascuțirea burghielor (cu acționare manuală),
dispozitive pentru răspândirea îngrășămintelor
(manuale), extractoare (scule), fălci din
metal pentru menghine, feliatoare, acționate
manual, ferăstraie acționate manual pentru
nituri, fierăstraie coadă-de-șoarece (unelte
acționate manual), ferăstraie cu coardă (unelte
acționate manual), ferăstraie de mână, ferastraie
mecanice (scule manuale), unelte manuale
de grădinărit, greble, grape acționate manual,
harpoane, filiere inelare, inserții de tăiere
destinate utilizării cu scule manuale, instrumente
acționate manual, instrumente de ascuțit,
instrumente de fixare și îmbinare, instrumente de
tăiat țevi, întinzătoare de fire și benzi metalice
(scule), lame de ferăstraie, leviere, lame (scule),
lopeți, macete, maiuri (instrumente manuale),
mandrine (scule), mânere de mecanisme cu
clichet, mașini de găurit, mașini de frezat
lunete acționate manual, mașini de pulverizare
(unelte acționate manual) de uz agricol pentru
pulverizarea insecticidelor, mașini de tăiat,
mașini de teșit (unelte de mână), mașini
de tocat, acționate manual, mașini de tuns,
mașini pentru demontat și tăiat sârma (acționate
manual), mașini pentru tăiat plăci ceramice
(unelte acționate manual), matrițe de tăiere
destinate utilizării cu scule manuale, matrițe de
decupat (unelte acționate manual), menghine,
mistrii, mojare pentru pisat, pânze de ferăstraie
de mână, patente pentru sârmă (scule manuale),
perii de sârmă (unelte acționate manual),
perii din oțel lunete de mână), piele de
ascuțit, pistoale de călăfătuire, pile (scule),
pompe acționate manual pentru pomparea
apei din fântâni, pompe de aer, acționate
manual, pompe de desfundat țevi (unelte
acționate manual), pompe de gresat, pompe
de gresat (acționate manual), pompe de mână,
pompe pentru lichide (acționate manual), port-
matrițe (scule manuale), pulverizatoare pentru
utilizare în agricultură (acționate manual),
raboteze, raclete, răngi, răzuitoare, rindele,
săpăligi, satâre, sule, acționate manual, seceră
(unelte acționate manual), seturi de tacâmuri,
sfredele (scule), spatule (unelte manuale), ștanțe
(unelte manuale), scule, șurubelnițe, tacâmuri,
cuțite de bucătărie și ustensile de tăiat de
bucătărie, târnăcoape, topoare, toporiști, unelte
acționate manual pentru dezizolarea cablurilor,
unelte manuale pentru tăiere, găurire, șlefuire,
ascuțire și tratarea suprafeței, unelte manuale
și instrumente pentru tratarea materialelor și
pentru construcție, reparație și întreținere, unelte
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pentru agricultură, grădinărit și peisagistică,
unelte pentru ridicat (cricuri), vârfuri de burghie
manuale, vârfuri de burghiu de diamant pentru
unelte manuale, vârfuri de burghiu destinate
utilizării la instrumente manuale, vătraie.
35. Asistență în afaceri, management și
servicii administrative, publicitate prin toate
mijloacele de comunicare, inclusiv publicitate
on-line întro rețea informatizată şi prin
site-urilor web specializate, marketing și
promovare, administrarea vânzărilor, comandă
computerizată de stoc, servicii administrative
pentru preluarea comenzilor, prelucrare
electronică a comenzilor, servicii de comenzi
online, servicii de vânzare online, cu amănuntul
si cu ridicata in legatura cu produsele/articolele
din clasa 07 si 08, primirea, prelucrarea
și gestionarea comenzilor (lucrări de birou),
prezentarea produselor prin toate mijloacele de
comunicare pentru vânzarea cu amănuntul si
cu ridicata, servicii de agenții de import export,
strângerea la un loc, în beneficiul terților, a
unei game variate de produse (cu excepția
transportului acestora), permițând cliențior să
vadă și să cumpere în mod convenabil aceste
produse, astfel de servicii pot fi fumizate
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
al cataloagelor cu comandă prin poștă sau
prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor de
tip teleshopping, furnizarea unei piețe online
pentru cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și
servicii, publicitate de tip pay-per-click (ppc).

───────

(210) M 2022 01517
(151) 27/02/2022
(732) ITSUITS ROBOSCHOOL, SELARI

NR. 7, ARAD, 310157, ARAD,
ROMANIA

(540)

ROBOSCHOOL

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 04.05.04; 29.01.01;
29.01.04; 29.01.06

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

41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────

(210) M 2022 01518
(151) 27/02/2022
(732) IZOTERMA CONSTRUCT S.R.L.,

STR. BUSAGA NR. 6, JUD.
ARGEȘ, CURTEA DE ARGEȘ,
115300, ARGEȘ, ROMANIA

(540)

IZOTERMA CONSTRUCT

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 07.01.08; 07.03.02

clase:
37. Servicii de construcţii de imobile rezidentiale
(case și blocuri), servicii de instalaţii şi reparaţii
la imobile rezidentiale (case și blocuri).

───────

(210) M 2022 01519
(151) 28/02/2022
(732) KOBYPALACE S.R.L, STR.

BOLDEȘTI NR. 32, SECTOR 5,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

KOBYPALACE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

(591) Culori revendicate: albastru
(HEX#2e58a6), portocaliu (HEX
#ff7f00), gri închis, gri deschis

(591) Culori revendicate: verde deschis, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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3. Parfumuri, parfumuri lichide, parfumuri de
corp, uleiuri pentru parfumuri.
35. Servicii de comerț online, cu amănuntul,
ridicata pentru parfumuri, servicii de agenții de
import-export.

───────

(210) M 2022 01520
(151) 28/02/2022
(732) EUGEN NICODIN, ALEEA FETESTI

NR. 17, BL. J16, SC. D, AP.
57, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

FOCUSWEBDESIGN
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
42. Design de site-uri web design, creare,
găzduire și întreținere de site-uri web pentru
terți proiectare și design grafic pentru crearea
paginilor web pe internet consultanță în materie
de design de pagini web design de pagini
principale și pagini web creare și design de site-
uri web pentru terți proiectare și design grafic
pentru crearea site-urilor web.

───────

(210) M 2022 01521
(151) 28/02/2022
(732) SC ROYAL ESTATES &

BUILDINGS SRL, STR. IOSIF
VULCAN NR. 17, JUD. BIHOR,
BIHOR, 410042, BIHOR, ROMANIA

(540)

THE GRAND FELIX

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.24; 29.01.06;
29.01.07

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

36. Afaceri imobiliare.
37. Servicii de construcții.
43. Servicii de cazare temporară.

───────

(591) Culori revendicate: alb, maro deschis,
maro înhis
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(210) M 2022 01522
(151) 28/02/2022
(732) SC NICO SECURITY ESCORT

SRL, STR. C. F. ROBESCU NR.
16, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

NICO SECURITY ESCORT

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 03.01.08; 24.01.09

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

39. Transport de persoane și transport securizat
de mărfuri.
45. Servicii personale și sociale oferite de către
terți, destinate să satisfacă nevoile indivizilor,
servicii de siguranță pentru protejarea bunurilor
materiale și indivizilor.

───────

(210) M 2022 01524
(151) 28/02/2022
(732) VLADIMIR TERMICAN, STR.

MIHAI TARNOVEANU NR.
58A, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) MDA INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, STR. DANIEL DANIELOPOLU
NR. 32-34, CLADIREA ONE
HERASTRAU OFFICE, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Baumall
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
21. Linguri de gătit (ustensile de gătit), ceaune,
ceramică pentru uz casnic, recipiente pentru
uz casnic sau de bucătărie, seturi de oale
pentru gătit, țepușe metalice pentru gătit, oale de
gătit, ustensile pentru gătit, neelectrice, pungi de
gătit, altele decât cele pentru microunde, veselă,
perii pentru spălarea veselei, farfurii de unică
folosință, vase de băut, sticle de băut de sport,
pahare de băut, vase de lut / faianță, cratițe din
lut, aparate de gătit cu aburi, neelectrice, tigăi
pentru prăjit, răzători pentru bucătărie, suporturi
grătare, grătare (ustensile de gătit), vase pentru
păstrat mâncarea caldă, neîncălzite electric,
termosuri / sticle sub vid, aparate de tocat
pentru bucătărie, neelectrice, recipiente pentru
bucătărie, ustensile de bucătărie, veselă pentru
camping, căni, mănuși pentru cuptor / mănuși
de bucătărie / mănuși de grătar, coșuri dotate
pentru picnic, inclusiv veselă, capace pentru
vasele de gătit, suporturi pentru vasele fierbinți,
vase, clești pentru salată, farfurioare, polonice
pentru servire, boluri pentru supă, spatule pentru
bucătari, cratițe (acoperite), site / strecurători
pentru uz casnic, farfurii pentru masă, ceainice,
suporturi pentru vasele fierbinți (ustensile pentru
masă), ustensile pentru uz casnic.

───────
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(210) M 2022 01525
(151) 28/02/2022
(732) GLOBAL RECORDS SRL, PUTUL

LUI ZAMFIR 36, ETAJ 2, SECTOR
1, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Beach, Please!
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────

LUPULUI NR. 1, JUDEȚ IAȘI, IAȘI,
707410, IAȘI, ROMANIA

(540)

INOVA a+
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Înălbitori și alte preparate pentru spălare,
preparate pentru curățare, lustruire, degresare
și preparate abrazive, săpunuri nemedicinale,
parfumerie, uleiuri esențiale, produse cosmetice
și articole de toaletă nemedicinale, loțiuni pentru
păr, de uz cosmetic, pastă de dinți, nemedicinală,
parfumuri, uleiuri esențiale.
5. Produse farmaceutice și medicamente de
uz uman, veterinare și igienice pe bază
de antibiotice și fără antibiotice, substanțe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari, suplimente alimentare, plasturi, material
pentru pansamente, materiale pentru plombarea
dinților și pentru mulaje dentare, dezinfectante,
supozitoare, ovule, aditivi pentru furaje
medicinale.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
41. Educație, instruire, activități sportive și
culturale.

───────

(210) M 2022 01529
(151) 28/02/2022
(732) DIANA CARAMACI, STR.

TURBINEI NR. 2, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

DIANA CARAMACI DESIGN

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

25. Articole de îmbrăcăminte.
35. Servicii publicitare, de marketing şi
promoţionale privind creaţia vestimentară pentru
femei, dezvoltarea de concepte publicitare
vestimentare, scrierea şi publicarea de texte
publicitare privind creaţia vestimentară pentru
femei, organizarea şi participarea la târguri
şi expoziţii, prezentarea creaţiilor vestimentare,
realizată cu scop comercial şi publicitar, servicii
de comerţ de articole de îmbrăcăminte pentru
femei în magazine specializate şi prin intermediul
caselor de comenzi şi prin internet (magazin
online).
40. Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte şi
accesorii: rochii, fuste, sacouri şi jachete, bluze
şi cămăşi, pantaloni, salopete, accesorii (curele),
fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele,
fabricarea de articole de lenjerie de corp
(costume de baie).
42. Servicii de creație vestimentară, consultanță
în domeniul vestimentar pentru femei (styling
vestimentar), crearea de modele vestimentare
pentru femei (design vestimentar).

───────

(210) M 2022 01526
(151) 28/02/2022
(732) ANTIBIOTICE SA, STR. VALEA
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(210) M 2022 01530
(151) 28/02/2022
(732) ARCA SOLUTIONS SRL, STR.

FABRICA DE GHEATA NR.6,
BL.89, AP.70, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

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

(540)

iClean.ro Premium
service Since 2011

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 27.05.17; 26.01.04

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

37. Servicii de curățenie.
───────

(210) M 2022 01531
(151) 28/02/2022
(732) PSS GLOBAL SRL, BULEVARDUL

TIMIȘOARA NR. 26, CLĂDIREA
PLAZA ROMÂNIA OFFICES,
BIROUL 111, ETAJ 1, SECTOR 6,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

SIN VAPE
(531) Clasificare Viena:

27.05.01; 27.05.17; 26.11.03
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Baterii și încărcătoare pentru țigările
electronice.
34. Tutun și înlocuitori de tutun, țigări și
trabucuri, țigări electronice și vaporizatoare
orale pentru fumători, articole pentru fumători,
chibrituri, substituenți pentru tutun, nu
pentru scopuri medicale, arome, altele decât
uleiurile esențiale, pentru țigările electronice,
vaporizatoare cu ingestie orală pentru fumători,
ierburi pentru fumat, tutun de prizat, anumite
accesorii și recipiente legate de utilizarea
tutunului și a articolelor pentru fumat, respectiv:
brichete pentru fumători, scrumiere pentru
fumători, borcane de tutun, cutii pentru tutunul
de prizat, cutii pentru păstrarea trabucurilor
în condițiile de umiditate prescrise.hârtie
absorbantă pentru pipele de tutun, scrumiere
pentru fumători, pachete cu hârtii pentru țigări,
tutun de mestecat, cuțite pentru trabucuri,
carcase pentru trabucuri, suporturi pentru
trabucuri, muștiucuri pentru țigări, filtre pentru
țigări, tabachere, muștiucuri pentru țigări, hârtie
pentru țigări, țigări care conțin substituenți
de tutun, nu pentru scopuri medicale, țigări,
cigarillos, trabucuri, țigări electronice, pietre
pentru aprindere, arome, altele decât uleiurile
esențiale, pentru tutun, arome, altele decât

(591) Culori revendicate: albastru deschis,
albastru inchis, alb
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uleiurile esențiale, pentru țigările electronice,
narghilea, recipiente cu gaz pentru brichetele
de trabucuri, ierburi pentru fumat, cutii pentru
păstrarea trabucurilor în condițiile de umiditate
prescrise, brichete pentru fumători, soluții lichide
pentru țigările electronice, suporturi pentru
chibrituri, cutii de chibrituri, chibrituri, muștiucuri
pentru suporturile de țigări, vaporizatoare cu
ingestie orală pentru fumători, instrumente de
curățat pipele de tutun, rafturi/ suporturi pentru
pipele de tutun, mașini de buzunar pentru rularea
țigărilor, tutun de prizat, cutii pentru tutunul
de prizat, scuipători pentru utilizatorii de tutun,
muștiucuri din chihlimbar pentru suporturile de
trabucuri și țigări, tutun, pungi cu tutun, pipe de
tutun, borcane de tutun.
35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
strângerea la un loc, în folosul terților, a
unei game variate de bunuri, respectiv: baterii
și încărcătoare pentru țigările electronice,
substituenți pentru tutun, nu pentru scopuri
medicale, arome, altele decât uleiurile esențiale,
pentru țigările electronice, vaporizatoare cu
ingestie orală pentru fumători, ierburi pentru
fumat, tutun de prizat, anumite accesorii și
recipiente legate de utilizarea tutunului și a
articolelor pentru fumat, de exemplu, brichete
pentru fumători, scrumiere pentru fumători,
borcane de tutun, cutii pentru tutunul de prizat,
cutii pentru păstrarea trabucurilor în condițiile
de umiditate prescrise, hârtie absorbantă pentru
pipele de tutun, scrumiere pentru fumători,
pachete cu hârtii pentru țigări, tutun de
mestecat, cuțite pentru trabucuri, carcase pentru
trabucuri, suporturi pentru trabucuri, muștiucuri
pentru țigări, filtre pentru țigări, tabachere,
muștiucuri pentru țigări, hârtie pentru țigări, țigări
care conțin substituenți de tutun, nu pentru
scopuri medicale, țigări, cigarillos, trabucuri,
țigări electronice, pietre pentru aprindere, arome,
altele decât uleiurile esențiale, pentru tutun,
arome, altele decât uleiurile esențiale, pentru
țigările electronice, narghilea, recipiente cu gaz
pentru brichetele de trabucuri, ierburi pentru
fumat, cutii pentru păstrarea trabucurilor în
condițiile de umiditate prescrise, brichete pentru
fumători, soluții lichide pentru țigările electronice,
suporturi pentru chibrituri, cutii de chibrituri,
chibrituri, muștiucuri pentru suporturile de țigări,
vaporizatoare cu ingestie orală pentru fumători,
instrumente de curățat pipele de tutun, rafturi/
suporturi pentru pipele de tutun, mașini de
buzunar pentru rularea țigărilor, tutun de prizat,
cutii pentru tutunul de prizat, scuipători pentru
utilizatorii de tutun, muștiucuri din chihlimbar
pentru suporturile de trabucuri și țigări, tutun,

pungi cu tutun, pipe de tutun, borcane de tutun,
cu excepția transportului acestora, permițând
clienților să vadă și să cumpere în mod
convenabil aceste bunuri, astfel de servicii
pot fi furnizate prin intermediul magazinelor
de vânzare cu amănuntul, al punctelor de
vânzare cu ridicata, prin intermediul automatelor
pentru vânzarea de produse, al cataloagelor
cu comandă prin poștă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul site-
urilor web sau al emisiunilor de tip teleshopping,
servicii publicitare, de marketing și promoționale,
de exemplu, distribuirea de mostre, dezvoltarea
de concepte publicitare, scrierea și publicarea
de texte publicitare, aranjarea vitrinelor pentru
magazine, optimizarea motoarelor de căutare
pentru promovarea vânzărilor, servicii de
agenții de import-export, oferirea de informații
comerciale și consiliere pentru consumatori
în alegerea bunurilor, răspândirea materialelor
publicitare, furnizarea unei piețe comerciale
online pentru cumpărătorii și vânzătorii de
bunuri și servicii, servicii de comerț online
cu amănuntul si cu ridicata în legătură cu:
baterii și încărcătoare pentru țigările electronice,
substituenți pentru tutun, nu pentru scopuri
medicale, arome, altele decât uleiurile esențiale,
pentru țigările electronice, vaporizatoare cu
ingestie orală pentru fumători, ierburi pentru
fumat, tutun de prizat, anumite accesorii și
recipiente legate de utilizarea tutunului și a
articolelor pentru fumat, de exemplu, brichete
pentru fumători, scrumiere pentru fumători,
borcane de tutun, cutii pentru tutunul de prizat,
cutii pentru păstrarea trabucurilor în condițiile
de umiditate prescrise.hârtie absorbantă pentru
pipele de tutun, scrumiere pentru fumători,
pachete cu hârtii pentru țigări, tutun de
mestecat, cuțite pentru trabucuri, carcase pentru
trabucuri, suporturi pentru trabucuri, muștiucuri
pentru țigări, filtre pentru țigări, tabachere,
muștiucuri pentru țigări, hârtie pentru țigări, țigări
care conțin substituenți de tutun, nu pentru
scopuri medicale, țigări, cigarillos, trabucuri,
țigări electronice, pietre pentru aprindere, arome,
altele decât uleiurile esențiale, pentru tutun,
arome, altele decât uleiurile esențiale, pentru
țigările electronice, narghilea, recipiente cu gaz
pentru brichetele de trabucuri, ierburi pentru
fumat, cutii pentru păstrarea trabucurilor în
condițiile de umiditate prescrise, brichete pentru
fumători, soluții lichide pentru țigările electronice,
suporturi pentru chibrituri, cutii de chibrituri,
chibrituri, muștiucuri pentru suporturile de țigări,
vaporizatoare cu ingestie orală pentru fumători,
instrumente de curățat pipele de tutun, rafturi/
suporturi pentru pipele de tutun, mașini de
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buzunar pentru rularea țigărilor, tutun de prizat,
cutii pentru tutunul de prizat, scuipători pentru
utilizatorii de tutun, muștiucuri din chihlimbar
pentru suporturile de trabucuri și țigări, tutun,
pungi cu tutun, pipe de tutun, borcane de
tutun, prezentarea produselor în mediile de
comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul sau cu ridicata, servicii de comerț
online cu produsele din clasele 9 și 34.

───────

(210) M 2022 01532
(151) 28/02/2022
(732) CESAL S.A., CALEA BORȘULUI

NR.31C, JUD. BIHOR, ORADEA,
410605, BIHOR, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL NEACȘU
CARMEN AUGUSTINA, STR.
ROZELOR NR.12, AP.3, JUD.
MARAMURES, BAIA MARE, 430293,
MARAMUREȘ, ROMANIA

(540)

MESERIADA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.03; 02.09.14; 26.11.12;
29.01.12

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

2. Diluanti și agenți de îngroșare, coloranți
și cerneluri, vopsele, coloranți, pigmenți și
cerneluri, strat de protecție, rășini naturale în
stare brută
19. Materiale și elemente de construcție și
edificare, nemetalice, structuri și construcții
nemetalice transportabile, statui și obiecte de
artă din piatră, beton și marmură, incluse în
această clasă, asfalt, smoala si bitum

37. Servicii de construcții și demolări de
clădiri, servicii de excavare și extracție de
zăcăminte naturale, închiriere de utilaje, instalații
și echipamente pentru construcții, demolări,
curățenie și întreținere, încărcare de baterii și
dispozitive de stocare de electricitate și închiriere
de echipamente aferente, extracție de resurse
naturale, servicii în domeniul instalațiilor, servicii
în domeniul reparaților.

───────

(210) M 2022 01534
(151) 28/02/2022
(732) CURECONCEPT PHARMA SRL,

STR. TEILOR NR. 11, CAMERA
4, JUD. ILFOV, DUDU, 077041,
ILFOV, ROMANIA

(540)

DENTAGEN
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Suplimente alimentare si preparate dietetice

───────

(591) Culori revendicate: galben (RAL 1018),
negru (RAL 9011)



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 06/2022

815

(210) M 2022 01535
(151) 28/02/2022
(732) TUNIC BIOLAB SRL, ALEEA

MIZIL, NR. 62, PARTER, CAMERA
3, SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA

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

(540)

Tunic BioLab

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.02

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

35. Marketing şi promovare, publicitate online
pe o reţea de computere, managementul
afacerilor, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrari de birou, recrutarea
personalului, toate aceste servicii în legătură cu
domeniul medical, facturare medicala, compilare
automată a datelor medicale în baze de
date computerizate, compilare de informații
statistice privind cercetarea medicală, compilare
de statistici privind utilizarea serviciilor medicale,
servicii de vânzare cu amănuntul de preparate
farmaceutice și sanitare și de produse medicale,
servicii de tinere a evidenței dosarelor și fișelor
privind istoricul medical personal.
42. Servicii oferite de un laborator biologic,
analize în domeniul biologiei moleculare.
44. Furnizarea de informatii medicale, servicii
medicale, ingrijirea sanatatii, servicii de analiză
medicală în scopul diagnosticării şi tratamentului
furnizate de laboratoare medicale, precum
examinările cu raze x şi prelevarea de probe
de sânge, consiliere în domeniul sănătăţii,
examinare medicală (screening), furnizare

de servicii de tratament medical, servicii
de evaluare medicala, servicii ginecologice,
examinare ginecologică de frotiu papanicolau,
compilarea rapoartelor medicale, servicii de
imagistica medicala, servicii de examinari
medicale, testare genetica in scopuri medicale,
screening de adn pentru scopuri medicale,
servicii medicale oferite printr-o rețea de furnizori
de servicii medicale pe bază contractuală,
servicii de consiliere medicală individuală oferite
pacienților, servicii de teste medicale pentru
diagnosticul și tratamentul bolilor, furnizarea de
informatii medicale prin intermediul unei retele
globale de calculatoare, servicii de evaluare
medicală pentru pacienţii care se recuperează,
în scopul ghidării tratamentului şi evaluării
eficienţei, servicii de analize medicale în cadrul
tratamentului pentru persoane, prestate de un
laborator medical.

───────

(210) M 2022 01536
(151) 28/02/2022
(732) DR. PHYTO S.R.L., STR. NADES

NR.40D, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(740) ALACARTE IP S.R.L., ALEEA
FETESTI NR.11, BL. F1, SC 3, AP. 26,
SECTOR 3, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

Phytopedia
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Servicii educative, servicii de instruire pentru
medici.

───────

(591) Culori revendicate: albastru inchis,
albastru deschis
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(210) M 2022 01537
(151) 28/02/2022
(732) ASOCIAȚIA JURNALIȘTILOR DE

INVESTIGAȚII CONTEXT, STR.
ALUNIȘULUI, NR. 133 - 135, AP. 3
(CAM. 1, BIROUL 4), SECTOR 4,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) SIMION & BACIU - CONSILIERE IN
PROPRIETATE INTELECTUALA SRL,
STR. NATAȚIEI NR. 63, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, 013322, ROMANIA

(540)

complex

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.01.03

clase:
9. Fișiere digitale (podcast descarcabil),
podcast-uri descărcabile, transmisii video
inregistrate sau descarcabile, publicații
electronice descărcabile, publicații care pot fi
descărcate, buletine informative descărcabile,
publicații online descărcabile, buletine și
rapoarte de știri online descărcabile, software
pentru căutarea, difuzarea, vizualizarea și/sau
organizarea conținutului digital.
16. Produse de imprimerie, ziare, reviste
(publicații periodice), publicații tipărite, cărți,
jurnale, broșuri, buletine de știri (materiale
tipărite), periodice, buletine informative, fotografii
(tiparituri), agende, calendare.
41. Publicare de cărți, publicații, periodice
și materiale tipărite, altele decât în scopuri
publicitare, inclusiv în formă digitală sau
prin internet, furnizarea de publicații online
nedescărcabile sub formă de ziare, reviste,
buletine informative, furnizarea de bloguri și
publicații care nu pot fi descărcate sub
formă de articole, rapoarte, investigații și
rubrici, prin intermediul unui site web, furnizare
de bloguri online și webcast-uri, podcasturi

și videoclipuri nedescărcabile, furnizarea de
buletine informative online, organizarea de
evenimente culturale, furnizarea de informaţii
în domeniul evenimentelor curente, publicare
(electronică şi on-line) de periodice, jurnale,
blog-uri, rapoarte, investigații, articole de presă,
furnizarea de conținut de știri și actualități
în format audio, vizual și/sau audiovizual,
producție, compilare, prezentare, distribuție,
diseminare și sindicalizare de conținut de știri
și actualități audio, vizual și/sau audiovizual,
servicii de reportaje și reporter de știri, servicii de
reporteri de știri, producţie de podcast-uri, creare
(redactare) de podcast-uri, servicii de publicare
on-line, publicare on-line de cărți și reviste
electronice, publicare de jurnale, publicarea
de materiale multimedia online, publicare
de lucrări științifice, organizare de webinare,
seminare, organizare de seminarii și conferințe,
organizare de reuniuni și conferințe, organizare
și coordonare de conferințe, congrese și
simpozioane, servicii de publicare electronică,
publicare de reviste, publicare multimedia
a jurnalelor, publicare de ziare, servicii de
editare, editare de texte, altele decat cele
publicitare, publicare multimedia, publicare de
buletine informative, publicare online de ziare
electronice, servicii de editare, întocmire de
rapoarte și redactare de texte, altele decât
cele publicitare, servicii oferite de biblioteci
de cercetare dotate cu lucrări de referință
și arhive documentare, servicii jurnalistice,
servicii jurnalistice în sistem liber-profesionist,
publicare multimedia de reviste, jurnale și
ziare, publicare de cărți, reviste, almanahuri
și jurnale, publicare multimedia, publicare de
documente, publicare de ziare, publicare de
jurnale, publicare de reviste, publicare de
texte, altele decât cele publicitare, publicare
de anuare, publicarea de fotografii, publicare
de materiale educative, publicare de cărți
instructive, publicare de buletine informative,
publicare de reviste electronice, publicare de
publicații periodice, servicii de publicare, inclusiv
servicii de publicare electronică, servicii de
publicare electronică, publicare multimedia de
cărți, publicare multimedia a ziarelor, publicare
de fișe informative, publicare multimedia a
jurnalelor, publicare multimedia a revistelor,
publicare și editare de cărți, publicare de cărți
și reviste, pregătirea de texte pentru publicare,
publicare de materiale educative tipărite, servicii
de publicare de reviste, servicii de publicare on-
line, publicare de reviste pe internet, publicare
multimedia de materiale tipărite, servicii pentru
publicarea buletinelor informative, publicare
multimedia a publicațiilor electronice, publicarea

(591) Culori revendicate: albastru, galben
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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de materiale multimedia online, publicarea de
reviste pentru consumatori, servicii de publicare
de text electronic, alta decât publicarea textelor
cu scop publicitar, publicare și editare de
materiale tipărite, altele decât cele publicitare,
publicare de materiale și publicații tipărite,
altele decât cele publicitare, publicare de texte,
altele decât textele publicitare, publicare de
cărți și periodice electronice online, publicare
de materiale tipărite în domeniul educativ,
publicare de ziare, periodice, cataloage și
broșuri, publicare de materiale tipărite în
format electronic, publicare de ghiduri pentru
învățământ și instruire, publicare electronică on-
line de periodice și cărți, publicare on-line de
cărți și reviste electronice, publicare de reviste
în format electronic pe internet, publicare de
periodice și cărți în format electronic, publicare
pe internet a unui ziar pentru clienți, publicare de
materiale tipărite, altele decât textele publicitare,
publicare de texte sub formă de mijloace
electronice, publicare de materiale tipărite în
format electronic pe internet, scriere și publicare
de texte, cu excepția textelor publicitare, servicii
de publicare de divertisment video digital, audio
și multimedia, servicii de consultanță cu privire la
publicarea de texte scrise, publicare de materiale
tipărite, cu excepția textelor publicitare, sub
formă electronică, publicare de ziare electronice
accesibile prin intermediul unei rețele globale
de calculatoare, publicare de materiale editoriale
pe site-uri accesibile printr-o rețea globală de
calculatoare, publicare de materiale tipărite,
inclusiv în format electronic, altele decât cele
de uz publicitar, publicare de materiale care
pot fi accesate prin intermediul bazelor de
date sau prin internet, publicare de texte și
imagini, inclusiv în format electronic, altele decât
cele în scopuri publicitare, servicii de bibliotecă
furnizate prin intermediul unei baze de date
computerizate care conține informații extrase din
ziare, servicii de bibliotecă electronică pentru
furnizare de informații electronice (inclusiv
informații de arhivă) sub formă de texte și de
informații audio și/sau video, servicii de reporteri
de știri, divertisment de natura emisiunilor
de știri televizate, pregătirea programelor de
știri pentru difuzare, organizarea de seminarii
educative în materie de proceduri de investigare,
producție audio, video și multimedia și fotografie,
furnizare de divertisment multimedia printr-un
site internet, servicii de informare, asistență și
suport referitoare la toate serviciile menționate
mai sus.

───────

(210) M 2022 01538
(151) 28/02/2022
(732) MGO 2 GO SRL, STR. BORSA

NR.33, BL.7G, SC.1, ET.2,
AP.11, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

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

(540)

RAINBOWLS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.01.05

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

43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
servicii de alimentaţie publică, servicii oferite
de un restaurant, servicii oferite de baruri și
cafenele, servicii de bistro, servicii de catering,
servicii de bufet, servicii de bufet pentru gustări
(snack-bar).

───────

(210) M 2022 01539
(151) 28/02/2022
(732) CURECONCEPT PHARMA S.R.L.,

STR. TEILOR NR. 11, CAMERA
4, JUD. ILFOV, DUDU, 077041,
ILFOV, ROMANIA

(540)

IMPLAGEN
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Suplimente alimentare și preparate dietetice.

───────
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(210) M 2022 01540
(151) 28/02/2022
(732) CRISTINA-MARIA BURDUŞEL,

STR. ÎMPĂRATUL TRAIAN
NR.3, BL. B12, SC.3, ET.4,
AP.89, SECTOR 4, BUCUREȘTI,
ROMANIA
COSMIN BURDUŞEL, STR. ODEI
NR. 49B, SECTOR 4, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) RODALL SRL AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA, STR.
POLONĂ NR. 115, BL. 15, SC. A,
AP.19, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
010497, ROMANIA

(540)

KOM FITNESS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.06; 27.05.17; 26.15.03;
26.15.25; 26.01.05

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

coordonarea antrenamentelor de fitness,
organizarea de cursuri de instruire privind
menţinerea formei fizice, servicii de consiliere
pentru menţinerea condiţiei fizice, furnizarea
de echipamente şi de cursuri de pregătire în
domeniul exerciţiilor fizice, rezervare de instalaţii
pentru activităţi fizice, furnizarea de instalaţii
pentru exerciţii fizice în grup, coaching sportiv
(instruire), servicii ale unui antrenor personal
(fitness).

───────

(210) M 2022 01541
(151) 28/02/2022
(732) LARY BEAUTY SALON S.R.L.,

STR. PRELUNGIREA GHENCEA
NR. 4, BL. D3, SC. B, PARTER, AP.
123, JUD. ILFOV, BRAGADIRU,
ILFOV, ROMANIA

(540)

ACADEMIA SIMETRIC
BY LARISA TĂNASE

(531) Clasificare Viena:
29.01.07; 27.05.01; 27.05.17; 26.01.03;
26.01.08; 26.11.02; 26.11.06; 26.11.07;
26.11.12

clase:
41. Organizarea și susținerea de
cursuri, formare profesională în
domeniul dermopigmentării și îndepărtării
micropigmentărilor faciale și tatuajelor corporale
(instruire).
44. Servicii de micropigmentare a sprâncenelor,
eyeliner, buze, servicii de îndepărtare a
micropigmentării faciale și a tatuajelor corporale.

41. Educaţie şi 
ucaţie fizică, organizarea de

cursuri de educaţie fizică, servicii furnizate de
către cluburile de fitness, furnizare de instalaţii
pentru săli de sport, organizare de demonstraţii
sportive, furnizare de servicii de săli şi cluburi
de sport, efectuarea de antrenament sportiv,
organ

divertisment, servicii de sport
şi fitness, ed

izare de evenimente sportive, competiţii
şi turnee sportive, instruire şi educaţie cu
privire la sport, antrenamente cu greutăţi,
bodybuilding, gimnastică aerobică, exerciţii
fizice, reabilitare fizică, dietă, alimentaţie,
organizarea de concursuri de aerobic,

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

───────
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(210) M 2022 01542
(151) 28/02/2022
(732) META WIN S.R.L., BDUL. G-RAL

GHEORGHE MAGHERU NR. 11
(FOST NR. 23), ETAJ 5, SECTOR
1, BUCUREȘTI, 010324, ROMANIA

(740) RODALL SRL AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA, STR.
POLONĂ NR. 115, BL. 15, SC. A,
AP.19, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
010497, ROMANIA

(540)

META WIN

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

35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
36. Servicii financiare, monetare și bancare,
afaceri imobiliare.
38. Servicii de telecomunicații.
41. Educație, furnizarea de instruire,
divertisment, activități sportive și culturale.
42. Servicii stiintifice si tehnologice, precum
si de cercetare si proiectare in legatura cu
acestea, analize industriale, servicii de cercetare
industriala si design industrial, servicii de
control si autentificare a calitatii, proiectarea
si dezvoltarea de componente hardware si
software ale calculatorului.

───────

(210) M 2022 01543
(151) 28/02/2022
(732) RGG INTERNET TECH SRL, STR.

TRANSILVANIEI NR. 22, SECTOR
1, BUCURESTI, 010798, ROMANIA

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

(540)

ARGUS CONTENT
MODERATION

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 02.01.02

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

9. Aparate si instrumente stiintifice, de
cercetare, navigatie, topografie, fotografie,
cinematografie, audiovizuale, optica, cantarire,
masurare, semnalizare, detectare, testare,
inspectare, salvare si invatare, aparate si
instrumente pentru conducerea, distributia,
transformarea, acumularea, reglementarea sau
controlul distributiei sau utilizării energiei
electrice, aparate si instrumente pentru
inregistrarea, transmiterea,reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginii sau datelor,
suporturi de date stocate sau descarcabile,
software pentru computere, suporturi de stocare
digitale sau analog, mecanisme pentru aparate
care functioneaza cu fise, case de marcat,
dispozitive de calculat, computere si dispozitive
periferice pentru computere, costume pentru
scufundari, masti pentru scufundari, dopuri de
urechi pentru scufundari, clesti de nas pentru
scufundari sau inot, manusi pentru scufundari,
aparate de respirat pentru inot subacvatic,
dispozitive pentru stingerea incendiilor.
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35. Publicitate, managementul, organizarea si
administrarea afacerilor, lucrari de birou.
42. Servicii stiintifice si tehnologice, precum
si de cercetare si proiectare in legatura cu
acestea, analize industriale, servicii de cercetare
industriala si design industrial, servicii de
control si autentificare a calitatii, proiectarea
si dezvoltarea de componente hardware si
software ale calculatorului.

───────

(210) M 2022 01544
(151) 02/03/2022
(732) ALUMGATES SRL, STR.

CONSTANTIN FLOREȘTEANU,
NR. 31A, JUDETUL DOLJ,
COMUNA SIMNICU DE SUS SAT
FLOREȘTI, DOLJ, ROMANIA

(740) CĂVESCU ȘI ASOCIAȚII SRL, STR.
GRIVITA 37E, JUDETUL ILFOV,
OTOPENI, ILFOV, ROMANIA

(540)

ALUMGATES
(531) Clasificare Viena:

27.05.01; 07.11.25
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
6. Pergole din metal, adăposturi (copertine)
din metal pentru ploaie, acoperiri din metal
pentru canale, adăposturi (structuri metalice)
pentru construcții, adăposturi confecționate în
principal din materiale metalice, adăposturi
din metal, adăposturi din prefabricate metalice
izolante, adăposturi metalice pentru depozitare,
adăposturi mobile din metal, adăposturi
modulare din metal, afișiere metalice, arcade
confecționate din materiale metalice, arcade
din metal, balcoane prefabricate (din metal),
balustrade din metal, cadre (structuri) metalice,

cadre arcuite (metalice) utilizate în construcții,
cadre de oțel pentru construcții, cadre metalice
(construcții), cadre modulare prefabricate din
oțel, cadre spațiale metalice, cadre structurale
(schelete) din metal pentru construcții, clădiri
modulare transportabile din metal, clădiri
prefabricate făcute în principal din metal,
coloane arhitecturale metalice prefabricate,
componente de construcții din metal pentru
construirea arcadelor, construcții care sunt
structuri fixe din metal, construcții cu structuri
metalice, construcții din oțel, construcții metalice,
construcții metalice prefabricate, construcții
mobile confecționate în principal din metal,
copertine (structuri metalice), copertine din
metal care conțin șipci fixe sau mobile, cupole
de iluminare metalice (structuri) folosite la
construcții, ecrane antisolare (exterior), de
metal, elemente prefabricate din metal pentru
construcții, estrade sau scene din metal,
foișoare metalice, foișoare, în principal din
metal, gradene metalice, grătare metalice,
grilaje de delimitare din materiale metalice,
instalații pentru pereți cortină din metal, marchize
metalice (construcții), marchizolete din metal,
montanți metalici, panouri de pereți despărțitori
din metal, panouri metalice despărțitoare
pentru cameră (altele decât mobilierul),
parapete metalice, pasarele metalice, platforme
(structuri) metalice, platforme de lucru (structuri),
platforme din metal, platforme panoramice
din metal, șarpante metalice, rigole din
metal, sisteme de tavan suspendate, metalice,
alcătuite din panouri, sisteme de închidere
de siguranță din metal, șarpante metalice
pentru construcții, șine confecționate din metal,
structuri de construcții, din metal, structuri
de pereți prefabricate din metal cu izolație
din vată minerală, structuri fonoabsorbante
din metal pentru clădiri, structuri fonoizolante
din metal, structuri metalice, structuri metalice
transportabile, structuri modulare metalice,
structuri modulare mobile pentru construcții
(metal), tavane suspendate cu cadre metalice,
verande metalice (structuri), voliere metalice
(construcții), accesorii de siguranță din metal
pentru uși, amortizoare din metal pentru uși,
ancadrament de ușă din metal, apărătoare din
metal pentru uși, cadre metalice pentru uși,
cadre metalice pentru uși glisante, componente
metalice pentru uși, dispozitive de reținere
metalice pentru uși, dispozitive de închidere
pentru uși (neelectrice), dispozitive de închidere
pentru uși, metalice, feronerie pentru uși,
garnituri metalice pentru uși, grilaje de închidere
din metal, intrări metalice, jaluzele exterioare
din metal, montanți din metal, mânere de
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uși din metale comune, porți de fier, porți
rulante (metalice) cu proprietăți izolante, porți
rulante metalice, praguri metalice, dispozitive
neelectrice pentru deschiderea ușilor, uși din
aluminiu, uși din aluminiu pentru curți interioare,
uși exterioare din metal, uși exterioare rulante
din metal, role pentru uși glisante, uși glisante
metalice, uși glisante metalice pentru clădiri, uși
izolante din metal, uși metalice, uși metalice
antifoc, uși metalice basculante, uși metalice
de siguranță, uși metalice pentru clădiri, uși
metalice pentru curți interioare, uși metalice
pentru interioare, uși pentru curți interioare
(cu ramă metalică), uși pliante din metal, uși
rezidențiale din aluminiu, uși rotative din metal,
uși rulante metalice pentru scopuri de siguranță,
uși și ferestre din metal, tăblii metalice pentru uși,
uși vitrate din metal.

───────

(210) M 2022 01545
(151) 28/02/2022
(732) PARTS FOR ALL S.R.L., CALEA

BUCOVINEI, NR. 69 BIS, BL. CFR,
SC. B, ET. 4, AP. 17, JUDETUL
SUCEAVA, CÂMPULUNG
MOLDOVENESC, SUCEAVA,
ROMANIA

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

(540)

PARTS FOR ALL TOTUL
PENTRU PARCUL TĂU AUTO

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 18.01.08

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

35. Regruparea în avantajul terţilor a piese
auto si accesorii, părți și accesorii pentru
vehicule, părți și accesorii pentru vehicule
terestre, caroserie pentru vehicule, piese de
caroserie pentru vehicule, componente pentru
modificarea caroseriei automobilului disponibile
sub formă de set, apărătoare de soare sub
formă de componente de caroserie pentru
vehicule, panouri de caroserie pentru vehicule,
faruri de vehicule, protectoare pentru faruri,
ștergătoare pentru farurile mașinilor, oglinzi
pentru vehicule, oglinzi retrovizoare pentru
vehicule, oglinzi retrovizoare de interior, oglinzi
retrovizoare de exterior, oglinzi retrovizoare
(piese pentru vehicule), oglinzi retrovizoare
laterale pentru vehicule, oglinzi pentru vedere
în spate pentru vehicule, oglinzi convexe pentru
punctul mort pentru automobile, senzori, senzori
electrici, comutatori cu senzori, comutatori cu
senzori, electrice, electronice, componenete
ale sistemului de racire pentru vehicule,
componenete ale sistemului de evacuare pentru
vehicule, motoare pentru modele de vehicule,
țevi de eșapament, tobe de eșapament pentru
vehicule terestre, cuple de remorcare pentru
vehicule, bare de remorcare pentru vehicule,
bare de remorcare pentru remorci, cârlige
(bare de remorcare) pentru vehicule, dispozitive
de remorcare pentru vehicule, articole de
fierărie, mici articole de fierărie, covorașe
pentru autovehicule, preșuri și covorașe
auto, paravânturi (triere), paravânturi auto
dedicate, tăvițe pentru scaune adaptate pentru
vehicule, tăvițe portbagaj pentru autovehicule,
bare transversale portbagaj, suporturi pentru
remorcă, suporturi pentru biciclete (piese),
suporturi de portbagaj pentru capotă, suporturi
pentru schiuri pentru autovehicule, suporturi
pentru biciclete pentru vehicule, suporturi pentru
bagaje fixate pe capotă, suporturi exterioare
pentru bagaje pentru vehicule, huse de scaune
pentru automobile, huse pentru schimbătoare
de viteze, huse pentru scaune de vehicule,
huse detașabile (ajustabile) pentru scaune
de vehicule, insonorizant auto, kit siguranţa
auto, ștergătoare de faruri, ștergătoare de
parbriz, ștergătoare pentru farurile mașinilor,
ștergătoare de parbriz pentru autovehicule,
brațe pentru ștergătoare de parbriz, raclete
pentru ștergătoarele de parbrize, lame pentru
ștergătoarele de parbriz, ștergătoare de parbriz
(piese pentru vehicule), prelate pentru vehicule,
prelate ajustabile pentru vehicule, prelate
adaptate pentru vehicule, apărătoare de noroi,
jante pentru roți, accesorii aerodinamice pentru
caroserii auto permiţând consumatorilor să le
vadă şi să le cumpere cât mai comod prin
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magazine en gros sau en detail, prin cataloage
de vânzare prin corespondență, prin mijloace
electronice, prin intermediul siteurilor web și prin
intermediul emisiunilor de teleshopping, servicii
de vânzare cu ridicata si amănuntul referitoare
la piese auto si accesorii, părți și accesorii
pentru vehicule, părți și accesorii pentru vehicule
terestre, caroserie pentru vehicule, piese de
caroserie pentru vehicule, componente pentru
modificarea caroseriei automobilului disponibile
sub formă de set, apărătoare de soare sub
formă de componente de caroserie pentru
vehicule, panouri de caroserie pentru vehicule,
faruri de vehicule, protectoare pentru faruri,
ștergătoare pentru farurile mașinilor, oglinzi
pentru vehicule, oglinzi retrovizoare pentru
vehicule, oglinzi retrovizoare de interior, oglinzi
retrovizoare de exterior, oglinzi retrovizoare
(piese pentru vehicule), oglinzi retrovizoare
laterale pentru vehicule, oglinzi pentru vedere
în spate pentru vehicule, oglinzi convexe pentru
punctul mort pentru automobile, senzori, senzori
electrici, comutatori cu senzori, comutatori cu
senzori, electrice, electronice, componenete
ale sistemului de racire pentru vehicule,
componenete ale sistemului de evacuare pentru
vehicule, motoare pentru modele de vehicule,
țevi de eșapament, tobe de eșapament pentru
vehicule terestre, cuple de remorcare pentru
vehicule, bare de remorcare pentru vehicule,
bare de remorcare pentru remorci, cârlige
(bare de remorcare) pentru vehicule, dispozitive
de remorcare pentru vehicule, articole de
fierărie, mici articole de fierărie, covorașe
pentru autovehicule, preșuri și covorașe
auto, paravânturi (triere), paravânturi auto
dedicate, tăvițe pentru scaune adaptate pentru
vehicule, tăvițe portbagaj pentru autovehicule,
bare transversale portbagaj, suporturi pentru
remorcă, suporturi pentru biciclete (piese),
suporturi de portbagaj pentru capotă, suporturi
pentru schiuri pentru autovehicule, suporturi
pentru biciclete pentru vehicule, suporturi pentru
bagaje fixate pe capotă, suporturi exterioare
pentru bagaje pentru vehicule, huse de scaune
pentru automobile, huse pentru schimbătoare
de viteze, huse pentru scaune de vehicule,
huse detașabile (ajustabile) pentru scaune
de vehicule, insonorizant auto, kit siguranţa
auto, ștergătoare de faruri, ștergătoare de
parbriz, ștergătoare pentru farurile mașinilor,
ștergătoare de parbriz pentru autovehicule,
brațe pentru ștergătoare de parbriz, raclete
pentru ștergătoarele de parbrize, lame pentru
ștergătoarele de parbriz, ștergătoare de parbriz
(piese pentru vehicule), prelate pentru vehicule,
prelate ajustabile pentru vehicule, prelate

adaptate pentru vehicule, apărătoare de noroi,
jante pentru roți, accesorii aerodinamice pentru
caroserii auto, servicii de vânzare cu ridicata
si amănuntul online referitoare la la piese
auto si accesorii, părți și accesorii pentru
vehicule, părți și accesorii pentru vehicule
terestre, caroserie pentru vehicule, piese de
caroserie pentru vehicule, componente pentru
modificarea caroseriei automobilului disponibile
sub formă de set, apărătoare de soare sub
formă de componente de caroserie pentru
vehicule, panouri de caroserie pentru vehicule,
faruri de vehicule, protectoare pentru faruri,
ștergătoare pentru farurile mașinilor, oglinzi
pentru vehicule, oglinzi retrovizoare pentru
vehicule, oglinzi retrovizoare de interior, oglinzi
retrovizoare de exterior, oglinzi retrovizoare
(piese pentru vehicule), oglinzi retrovizoare
laterale pentru vehicule, oglinzi pentru vedere
în spate pentru vehicule, oglinzi convexe pentru
punctul mort pentru automobile, senzori, senzori
electrici, comutatori cu senzori, comutatori cu
senzori, electrice, electronice, componenete
ale sistemului de racire pentru vehicule,
componenete ale sistemului de evacuare pentru
vehicule, motoare pentru modele de vehicule,
țevi de eșapament, tobe de eșapament pentru
vehicule terestre, cuple de remorcare pentru
vehicule, bare de remorcare pentru vehicule,
bare de remorcare pentru remorci, cârlige
(bare de remorcare) pentru vehicule, dispozitive
de remorcare pentru vehicule, articole de
fierărie, mici articole de fierărie, covorașe
pentru autovehicule, preșuri și covorașe
auto, paravânturi (triere), paravânturi auto
dedicate, tăvițe pentru scaune adaptate pentru
vehicule, tăvițe portbagaj pentru autovehicule,
bare transversale portbagaj, suporturi pentru
remorcă, suporturi pentru biciclete (piese),
suporturi de portbagaj pentru capotă, suporturi
pentru schiuri pentru autovehicule, suporturi
pentru biciclete pentru vehicule, suporturi
pentru bagaje fixate pe capotă, suporturi
exterioare pentru bagaje pentru vehicule,
huse de scaune pentru automobile, huse
pentru schimbătoare de viteze, huse pentru
scaune de vehicule, huse detașabile (ajustabile)
pentru scaune de vehicule, insonorizant auto,
kit siguranţa auto, ștergătoare de faruri,
ștergătoare de parbriz, ștergătoare pentru
farurile mașinilor, ștergătoare de parbriz
pentru autovehicule, brațe pentru ștergătoare
de parbriz, raclete pentru ștergătoarele de
parbrize, lame pentru ștergătoarele de parbriz,
ștergătoare de parbriz (piese pentru vehicule),
prelate pentru vehicule, prelate ajustabile pentru
vehicule, prelate adaptate pentru vehicule,
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apărătoare de noroi, jante pentru roți, accesorii
aerodinamice pentru caroserii auto, informaţii
şi consiliere comercială pentru consumatori
(consiliere consumatori) referitoare la piese
auto si accesorii, părți și accesorii pentru
vehicule, părți și accesorii pentru vehicule
terestre, caroserie pentru vehicule, piese de
caroserie pentru vehicule, componente pentru
modificarea caroseriei automobilului disponibile
sub formă de set, apărătoare de soare sub
formă de componente de caroserie pentru
vehicule, panouri de caroserie pentru vehicule,
faruri de vehicule, protectoare pentru faruri,
ștergătoare pentru farurile mașinilor, oglinzi
pentru vehicule, oglinzi retrovizoare pentru
vehicule, oglinzi retrovizoare de interior, oglinzi
retrovizoare de exterior, oglinzi retrovizoare
(piese pentru vehicule), oglinzi retrovizoare
laterale pentru vehicule, oglinzi pentru vedere
în spate pentru vehicule, oglinzi convexe pentru
punctul mort pentru automobile, senzori, senzori
electrici, comutatori cu senzori, comutatori cu
senzori, electrice, electronice, componenete
ale sistemului de racire pentru vehicule,
componenete ale sistemului de evacuare pentru
vehicule, motoare pentru modele de vehicule,
țevi de eșapament, tobe de eșapament pentru
vehicule terestre, cuple de remorcare pentru
vehicule, bare de remorcare pentru vehicule,
bare de remorcare pentru remorci, cârlige
(bare de remorcare) pentru vehicule, dispozitive
de remorcare pentru vehicule, articole de
fierărie, mici articole de fierărie, covorașe
pentru autovehicule, preșuri și covorașe
auto, paravânturi (triere), paravânturi auto
dedicate, tăvițe pentru scaune adaptate pentru
vehicule, tăvițe portbagaj pentru autovehicule,
bare transversale portbagaj, suporturi pentru
remorcă, suporturi pentru biciclete (piese),
suporturi de portbagaj pentru capotă, suporturi
pentru schiuri pentru autovehicule, suporturi
pentru biciclete pentru vehicule, suporturi pentru
bagaje fixate pe capotă, suporturi exterioare
pentru bagaje pentru vehicule, huse de scaune
pentru automobile, huse pentru schimbătoare
de viteze, huse pentru scaune de vehicule,
huse detașabile (ajustabile) pentru scaune
de vehicule, insonorizant auto, kit siguranţa
auto, ștergătoare de faruri, ștergătoare de
parbriz, ștergătoare pentru farurile mașinilor,
ștergătoare de parbriz pentru autovehicule,
brațe pentru ștergătoare de parbriz, raclete
pentru ștergătoarele de parbrize, lame pentru
ștergătoarele de parbriz, ștergătoare de
parbriz (piese pentru vehicule), prelate pentru
vehicule, prelate ajustabile pentru vehicule,
prelate adaptate pentru vehicule, apărătoare de

noroi, jante pentru roți, accesorii aerodinamice
pentru caroserii auto, reclama, publicitate,
gestiunea afacerilor comerciale, administratie
comerciala, lucrari de birou in legatura cu
piese auto si accesorii, părți și accesorii pentru
vehicule, părți și accesorii pentru vehicule
terestre, caroserie pentru vehicule, piese de
caroserie pentru vehicule, componente pentru
modificarea caroseriei automobilului disponibile
sub formă de set, apărătoare de soare sub
formă de componente de caroserie pentru
vehicule, panouri de caroserie pentru vehicule,
faruri de vehicule, protectoare pentru faruri,
ștergătoare pentru farurile mașinilor, oglinzi
pentru vehicule, oglinzi retrovizoare pentru
vehicule, oglinzi retrovizoare de interior, oglinzi
retrovizoare de exterior, oglinzi retrovizoare
(piese pentru vehicule), oglinzi retrovizoare
laterale pentru vehicule, oglinzi pentru vedere
în spate pentru vehicule, oglinzi convexe pentru
punctul mort pentru automobile, senzori, senzori
electrici, comutatori cu senzori, comutatori cu
senzori, electrice, electronice, componenete
ale sistemului de racire pentru vehicule,
componenete ale sistemului de evacuare pentru
vehicule, motoare pentru modele de vehicule,
țevi de eșapament, tobe de eșapament pentru
vehicule terestre, cuple de remorcare pentru
vehicule, bare de remorcare pentru vehicule,
bare de remorcare pentru remorci, cârlige
(bare de remorcare) pentru vehicule, dispozitive
de remorcare pentru vehicule, articole de
fierărie, mici articole de fierărie, covorașe
pentru autovehicule, preșuri și covorașe
auto, paravânturi (triere), paravânturi auto
dedicate, tăvițe pentru scaune adaptate pentru
vehicule, tăvițe portbagaj pentru autovehicule,
bare transversale portbagaj, suporturi pentru
remorcă, suporturi pentru biciclete (piese),
suporturi de portbagaj pentru capotă, suporturi
pentru schiuri pentru autovehicule, suporturi
pentru biciclete pentru vehicule, suporturi pentru
bagaje fixate pe capotă, suporturi exterioare
pentru bagaje pentru vehicule, huse de scaune
pentru automobile, huse pentru schimbătoare
de viteze, huse pentru scaune de vehicule,
huse detașabile (ajustabile) pentru scaune
de vehicule, insonorizant auto, kit siguranţa
auto, ștergătoare de faruri, ștergătoare de
parbriz, ștergătoare pentru farurile mașinilor,
ștergătoare de parbriz pentru autovehicule,
brațe pentru ștergătoare de parbriz, raclete
pentru ștergătoarele de parbrize, lame pentru
ștergătoarele de parbriz, ștergătoare de parbriz
(piese pentru vehicule), prelate pentru vehicule,
prelate ajustabile pentru vehicule, prelate
adaptate pentru vehicule, apărătoare de noroi,
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jante pentru roți, accesorii aerodinamice pentru
caroserii auto, furnizarea de informatii despre
vanzarea de produse, prezentate sub forma unui
ghid de comenzi online, cu functie de cautare, cu
privire la piese auto si accesorii, părți și accesorii
pentru vehicule, părți și accesorii pentru vehicule
terestre, caroserie pentru vehicule, piese de
caroserie pentru vehicule, componente pentru
modificarea caroseriei automobilului disponibile
sub formă de set, apărătoare de soare sub
formă de componente de caroserie pentru
vehicule, panouri de caroserie pentru vehicule,
faruri de vehicule, protectoare pentru faruri,
ștergătoare pentru farurile mașinilor, oglinzi
pentru vehicule, oglinzi retrovizoare pentru
vehicule, oglinzi retrovizoare de interior, oglinzi
retrovizoare de exterior, oglinzi retrovizoare
(piese pentru vehicule), oglinzi retrovizoare
laterale pentru vehicule, oglinzi pentru vedere
în spate pentru vehicule, oglinzi convexe pentru
punctul mort pentru automobile, senzori, senzori
electrici, comutatori cu senzori, comutatori cu
senzori, electrice, electronice, componenete
ale sistemului de racire pentru vehicule,
componenete ale sistemului de evacuare pentru
vehicule, motoare pentru modele de vehicule,
țevi de eșapament, tobe de eșapament pentru
vehicule terestre, cuple de remorcare pentru
vehicule, bare de remorcare pentru vehicule,
bare de remorcare pentru remorci, cârlige
(bare de remorcare) pentru vehicule, dispozitive
de remorcare pentru vehicule, articole de
fierărie, mici articole de fierărie, covorașe
pentru autovehicule, preșuri și covorașe
auto, paravânturi (triere), paravânturi auto
dedicate, tăvițe pentru scaune adaptate pentru
vehicule, tăvițe portbagaj pentru autovehicule,
bare transversale portbagaj, suporturi pentru
remorcă, suporturi pentru biciclete (piese),
suporturi de portbagaj pentru capotă, suporturi
pentru schiuri pentru autovehicule, suporturi
pentru biciclete pentru vehicule, suporturi pentru
bagaje fixate pe capotă, suporturi exterioare
pentru bagaje pentru vehicule, huse de scaune
pentru automobile, huse pentru schimbătoare
de viteze, huse pentru scaune de vehicule,
huse detașabile (ajustabile) pentru scaune
de vehicule, insonorizant auto, kit siguranţa
auto, ștergătoare de faruri, ștergătoare de
parbriz, ștergătoare pentru farurile mașinilor,
ștergătoare de parbriz pentru autovehicule,
brațe pentru ștergătoare de parbriz, raclete
pentru ștergătoarele de parbrize, lame pentru
ștergătoarele de parbriz, ștergătoare de parbriz
(piese pentru vehicule), prelate pentru vehicule,
prelate ajustabile pentru vehicule, prelate
adaptate pentru vehicule, apărătoare de noroi,

jante pentru roți, accesorii aerodinamice pentru
caroserii auto, servicii de informatii comerciale
furnizate online prin internet sau o retea
globala de calculatoare, cu privire la piese
auto si accesorii, părți și accesorii pentru
vehicule, părți și accesorii pentru vehicule
terestre, caroserie pentru vehicule, piese de
caroserie pentru vehicule, componente pentru
modificarea caroseriei automobilului disponibile
sub formă de set, apărătoare de soare sub
formă de componente de caroserie pentru
vehicule, panouri de caroserie pentru vehicule,
faruri de vehicule, protectoare pentru faruri,
ștergătoare pentru farurile mașinilor, oglinzi
pentru vehicule, oglinzi retrovizoare pentru
vehicule, oglinzi retrovizoare de interior, oglinzi
retrovizoare de exterior, oglinzi retrovizoare
(piese pentru vehicule), oglinzi retrovizoare
laterale pentru vehicule, oglinzi pentru vedere
în spate pentru vehicule, oglinzi convexe pentru
punctul mort pentru automobile, senzori, senzori
electrici, comutatori cu senzori, comutatori cu
senzori, electrice, electronice, componenete
ale sistemului de racire pentru vehicule,
componenete ale sistemului de evacuare pentru
vehicule, motoare pentru modele de vehicule,
țevi de eșapament, tobe de eșapament pentru
vehicule terestre, cuple de remorcare pentru
vehicule, bare de remorcare pentru vehicule,
bare de remorcare pentru remorci, cârlige
(bare de remorcare) pentru vehicule, dispozitive
de remorcare pentru vehicule, articole de
fierărie, mici articole de fierărie, covorașe
pentru autovehicule, preșuri și covorașe
auto, paravânturi (triere), paravânturi auto
dedicate, tăvițe pentru scaune adaptate pentru
vehicule, tăvițe portbagaj pentru autovehicule,
bare transversale portbagaj, suporturi pentru
remorcă, suporturi pentru biciclete (piese),
suporturi de portbagaj pentru capotă, suporturi
pentru schiuri pentru autovehicule, suporturi
pentru biciclete pentru vehicule, suporturi pentru
bagaje fixate pe capotă, suporturi exterioare
pentru bagaje pentru vehicule, huse de scaune
pentru automobile, huse pentru schimbătoare
de viteze, huse pentru scaune de vehicule,
huse detașabile (ajustabile) pentru scaune
de vehicule, insonorizant auto, kit siguranţa
auto, ștergătoare de faruri, ștergătoare de
parbriz, ștergătoare pentru farurile mașinilor,
ștergătoare de parbriz pentru autovehicule,
brațe pentru ștergătoare de parbriz, raclete
pentru ștergătoarele de parbrize, lame pentru
ștergătoarele de parbriz, ștergătoare de parbriz
(piese pentru vehicule), prelate pentru vehicule,
prelate ajustabile pentru vehicule, prelate
adaptate pentru vehicule, apărătoare de noroi,
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jante pentru roți, accesorii aerodinamice pentru
caroserii auto, servicii de agenții de import și
export.

───────

(210) M 2022 01546
(151) 28/02/2022
(732) BRITISH AMERICAN TOBACCO

(BRANDS) INC., 251 LITTLE
FALLS DRIVE, SUITE 100,
WILMINGTON DELAWARE,
19808-1674, ALABAMA, STATELE
UNITE ALE AMERICII

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

(540)

PALL MALL EASY FREEZY

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 06.01.02; 29.01.13

(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 2022 01547
(151) 28/02/2022
(732) CENTRUL MEDICAL UNIREA,

BULEVARDUL ION IONESCU DE
LA BRAD, NR. 5B, SECTORU 1,
BUCUREȘTI, 013811, ROMANIA

(740) COSMOVICI SI ASOCIATII SRL,
STR.POVERNEI, NR. 7, ET. 2, APT. 6,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

#estimaiputernicdecatcrezi

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
marketing, marketing prin televiziune, radio,
telecomunicații, e-mail și internet sau orice altă
platformă electronică interactivă, pregătire și
realizare de planuri și concepte media și de
publicitate, servicii de publicitate și de marketing
furnizate prin mijloacele de media socială,
administrarea comerciala a licentelor produselor
si a serviciilor pentru terti, promovarea serviciilor,
închiriere de echipamente de birou, recrutare de
locuri de muncă, consultanță de recrutare a forței
de muncă, servicii de birouri de ocupare a forței
de muncă, consiliere pentru ocuparea forței de
muncă, servicii caritabile, și anume organizarea
și desfășurarea programelor de voluntariat și
a proiectelor de servicii comunitare, furnizare
de suport emoțional pacienților, toate serviciile
mentionate mai sus sunt in legatura cu serviciile
din clasele 41, 44.
41. Servicii de educație, educație medicală,
programe de educare și conștientizare a
publicului referitor la problemele de sănătate
și prevenirea acestora într-un stadiu incipient,
activități culturale, servicii caritabile, și anume
educație, formare și monitorizare academică,
organizarea de cursuri, seminarii și evenimente,
organizare de conferințe, expoziții și concursuri,
realizare, coordonare și organizare de
conferințe, congrese și simpozioane, publicare
de texte medicale, consiliere în materie de
pregătire medicală, furnizare de cursuri de
instruire în domeniul medical, realizare de cursuri
de formare continuă în medicină, proiectare
de filme cinematografice în scopuri medicale,

(591) Culori revendicate: albastru, turcoaz,
alb
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servicii de instruire în domeniul medical,
coordonare de seminarii de instruire pe probleme
medicale, publicare de lucrări științifice privind
tehnologia medicală, organizare de conferințe
și simpozioane cu scop educativ în domeniul
medical, servicii de instruire în domeniul pro
medicale și tratamentelor aferente, servicii
educative pentru adulți în domeniul medicinei,
instruire medicala și conștientizare medicală,
organizare de seminarii și congrese în domeniul
medicine, publicare de jurnale, cărți și manuale
în domeniul medicine, servicii educative și de
instruire, furnizare de informații cu privire la
prevenirea diferitelor boli (instruire).
44. Servicii medicale si servicii conexe activitatii
medicale, servicii de ingrijire mentala, servicii
de igiena si de ingrijire a frumusetii pentru
oameni, servicii farmaceutice, servicii de
consultanta in vederea pierderii in greutate,
consultanta privind ingrijirea sanatatii, analiza
serului uman pentru tratamente medicale,
analiza tesuturilor umane pentru tratament
medical, recoltarea si conservarea sangelui
uman, servicii de scanare cu colonoscopie,
efectuarea examenelor medicale, servicii de
depistare a diabetului, servicii dermatologice
pentru tratarea afectiunilor pielii, testare genetica
in scopuri medicale, servicii medicale oferite de
clinici medicale, servicii de analize medicale,
servicii spitalicesti, servicii de tratament de
fertilitate pentru persoane, servicii de chirurgie
oculara cu laser, asistenta medicala, servicii
medicale si pentru sanatate referitoare la adn,
genetica si testarea genetica, consultanta privind
asistenta medicala oferita de doctori si de
alt personal medical specializat, consultatii
medicale, servicii oferite de laboratoare medicale
pentru analiza probelor de sange recoltate
de la pacienti, depistare medicala (screening)
referitoare la cord, servicii de analize medicale
pentru boli cardiovasculare, servicii medicale
in domeniul diabetului, servicii medicale in
domeniul nefrologiei, servicii medicale in
domeniul oncologiei, servicii de tratament
medical, servicii de furnizare de informatii
medicale, furnizare de informatii si noutati
in domeniul medicinei, servicii de oferire a
asistenței și a suportului medical, servicii
medicale conexe.
45. Servicii personale și sociale, furnizare de
suport emoțional pacienților bolnavi de cancer
și familiilor acestora, prin forumuri online
interactive.

───────

(210) M 2022 01548
(151) 28/02/2022
(732) ASOCIATIA HEP AUTISM, STR.

DILIGENTEI, NR 13, CAMERA
1, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA BOJAN PETRINA,
STR. EFORIEI, NR. 8, ET. 7, APART.
46, SECTOR 5, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

autismon

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 26.01.16

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

44. Servicii medicale, servicii medicale oferite
online, furnizare de servicii medicale, servicii
de îngrijiri medicale, servicii de examinări
medicale, servicii de consultanță legate de
servicii medicale, servicii medicale și de
sănătate, servicii de caritate, respectiv furnizarea
de servicii medicale, servicii medicale de
evaluare a sănătății, servicii de furnizare de
informații medicale, servicii de psihoterapie,
psihoterapie, servicii de terapie, terapie cognitiv-
comportamentală (tcc), terapie psihologică
pentru sugari și copii, terapie logopedă, asistență
sanitară în legătură cu exercițiile terapeutice,
terapie muzicală în scopuri fizice, psihologice
și cognitive, servicii de terapie a vocii și de
logopedie, planificare de tratamente medicale,

9. Software, software educational, inregistrate
sau descarcabile software multimedia, aplicații
software descarcabile, platforme de software
colaborative (software), software de comunicații,
software de calculator, softuri educaționale
destinate copiilor, software educațional de
calculator pentru copii, software de calculator
în legătură cu domeniul medical, platforme de
software de calculator, platforme software care
permit utilizatorilor să strângă bani, inregistrate
sau descarcabile platforme de software de
calculator înregistrat sau descărcabil, software
video interactiv
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depistare medicală (screening), servicii de
psihologie, asistență psihologică, consiliere
psihologică, examinare psihologică, tratament
psihologic, servicii de evaluare psihologică,
servicii de examinare psihologică, elaborare
de profiluri psihologice, servicii de consultații
psihologice, servicii de diagnostice psihologice,
oferire de tratamente psihologice, testare
psihometrică în scopuri medicale, servicii oferite
de un psihoterapeut, teste psihologice efectuate
în scopuri medicale, realizare de evaluări și
examinări psihologice, servicii de evaluare și
examinare psihologică, servicii de depistare
a tulburării de deficit de atenție, furnizarea
de centre de reabilitare pentru persoanele
cu tulburări psihice, servicii de depistare a
tulburării de deficit de atenție și hiperactivitate,
monitorizare la distanță de date medicale pentru
diagnostic și tratament medical

───────

(210) M 2022 01549
(151) 28/02/2022
(732) SC EVA STIL SRL, STR. OITUZ,

NR8, BL, E1, SC C, AP5, JUDȚ
CONSTANȚA, MANGALIA, 905500,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

ARHINATURAL COSMETICS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 17.02.05; 29.01.02;
29.01.07

(591) Culori revendicate:galben
(HEX#f6dc2f), maro (HEX#b78411)

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

3. Produse cosmetice.
───────

(210) M 2022 01552
(151) 01/03/2022
(732) RADIO GUERRILLA SRL, CALEA

MOȘILOR, NR. 213, CAMERA
1, BLOC 21A, SCARA 1, ETAJ 2,
AP. 20, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

BURRITOS GUERRILLA

(531) Clasificare Viena:
16.01.13; 16.01.15; 27.05.01; 27.05.17;
29.01.01; 29.01.06

clase:
29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
produse din carne, mezeluri, extracte din carne,
fructe şi legume conservate, congelate, uscate
şi gătite, jeleuri, gemuri, compoturi, ouă, lapte,
brânză, unt, iaurt şi alte produse lactate, uleiuri şi
grăsimi alimentare, alimente pe bază de carne,
pește, fructe sau legume, paste tartinabile pe
bază de carne, paste tartinabile pe bază de
legume, cârnaţi în aluat, supe, salate vegetale,
umpluturi pentru burrito pe bază de carne,
umpluturi pentru burrito pe bază de legume,
umpluturi pentru burrito pe bază de carne

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



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 06/2022

828

și legume, umpluturi pentru burrito pe bază
de brânză, hamburgeri (produse din carne),
umpluturi pentru taco pe bază de carne și
legume.
30. Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori ai acestora,
orez, paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină
şi preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi produse de cofetărie, ciocolată,
îngheţată, sorbeturi şi alte produse similare sub
formă de înghețată, comestibile, zahăr, miere,
melasă, drojdie, praf de copt, sare, condimente,
mirodenii, ierburi conservate, oţet, sosuri şi
alte condimente, gheaţă (apă îngheţată), pizza,
plăcinte, sandvișuri, hamburgeri introduși în
chifle, burritos, tortilla, gustări din tortilla, foi
pentru tortilla, taco, mix pentru clătite sărate,
aluat, clătite, colţunaşi pe bază de făină, feluri
de mâncare având ca principal ingredient orezul,
feluri de mâncare având ca principal ingredient
pastele, hot dog în chifle, lipii, sosuri pentru
carne, sosuri pentru salate, sosuri pentru paste,
quiche (tartă).
35. Servicii de comerț cu amănuntul în
legătură cu produse alimentare, servicii de
comerț cu ridicata în legătură cu produse
alimentare, servicii de comerț cu amănuntul
în legătură cu băuturi alcoolice și nealcoolice,
servicii de comerț cu ridicata în legătură cu
băuturi alcoolice și nealcoolice, administrarea
programelor de fidelizare a consumatorilor,
publicitate, organizarea de expoziţii în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
târguri in scop comercial, închirierea de standuri
de vânzare, desfășurarea de evenimente
comerciale, servicii de comandă on-line în
domeniul restaurantelor cu vânzare pentru
acasă și livrare.
39. Livrare de produse alimentare și băuturi,
ambalare de alimente, depoztare de produse
alimentare, transport de produse alimentare,
livrare de alimente de către restaurante.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
servicii de bar, servicii de cafenea, servicii de
restaurant, servicii de restaurant cu autoservire,
servicii de restaurant cu vânzare pentru acasă,
furnizare de informații și consiliere cu privire la
prepararea de mâncăruri, servicii de catering,
furnizare de alimente și băuturi dintr-o rulotă
mobilă, închiriere de săli pentru evenimente.

───────

(210) M 2022 01553
(151) 01/03/2022
(732) RODICA- ILEANA MATEI, STR

VIRGIL MADGEARU, NR. 14, ET.3,
AP.14, JUDEȚ TIMIȘ, TIMIȘOARA,
300194, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

TOOLS H20

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.15.25

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

35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor in franciza.

───────

(210) M 2022 01554
(151) 01/03/2022
(732) RODICA- ILEANA MATEI, STR

(540)

VELK
(531) Clasificare Viena:

26.03.05; 27.05.17; 29.01.01; 29.01.08

clase:

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

VIRGIL MADGEARU, NR. 14, ET.3,
AP.14, JUDEȚ TIMIȘ, TIMIȘOARA,
300194, TIMIȘ, ROMANIA
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25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor in francizare.

───────

(210) M 2022 01555
(151) 01/03/2022
(732) TOANCA ADRIAN CIPRIAN,

STR.INTRAREA ROMANIȚEI,
NR.11, SECTOR 5, BUCUREȘTI,
ROMANIA
ROMAN CRISTIAN NICOLAE,
STR. BRANDUȘILOR, NR.
4-15, BL.V64, SC.2, ET.1, AP.23,
SECTOR 3, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

CURIOSITY SCREENING APP
(531) Clasificare Viena:

01.05.01; 02.01.23; 27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Programe pe calculator înregistrare, aplicații
software pentru calculator, descărcabile,
platforme software de calculator, înregistrate sau
descarcabile, servere cloud, aplicații software
pentru servicii de cloud computing,descarcabile.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de
birou, asistența managementului afacerilor,
managementul afacerii si consultanța
organizatională, sistematizarea informației in
baze de date pentru calculator, compilarea
informației in baze de date pentru calculator,

managementul informației computerizate,
organizarea informației computerizata, servicii
de vânzare online si offline.

───────

42. Cloud computing, serviciu privat de furnizare
de găzduire cloud, servicii ale unui furnizor
de servicii cloud, servicii de stocare in cloud
pentru fișiere electronice, servicii de stocare
în cloud pentru date electronice, furnizarea
accesului la program de software de operare
pentru accesarea și folosirea serviciilor de cloud
computing, proiectare si dezvoltare de software
pentru accesarea si folosirea serviciilor de
cloud computing, asigurarea utilizării temporare
de software de operare online, nedescarcabil,
pentru accesarea si folosirea serviciilor de
cloud computing, software ca serviciu (saas),
platforma ca serviciu (paas) oferirea de sistem
informatice virtuale prin cloud computing,
proiectarea de software pentru calculatoare,
conversia datelor si a programelor pentru
calculator, alta decât conversia in format fizic,
conversia datelor sau documentelor din format
fizic in format electronic, crearea si proiectarea
pentru terti de indexuri de informație bazata pe
site-urile web (servicii de tehnologia informației),
stocarea electronică a datelor, consultanța in
securitatea  datelor  servicii  de  criptarea  a 
datelor, găzduire peservere.
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(210) M 2022 01556
(151) 01/03/2022
(732) ARTVIS SRL, STR. IOAN

BUTEANU, NR. 7, AP. 2, JUDEȚ
CLUJ, CUJ NAPOCA, 400426,
CLUJ, ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR.
MIHAI VELICIU, NR. 21, APT. 1,
JUDEȚ CLUJ, CLUJ NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

(540)

CORSENSO
Exceptional spaces

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 27.05.19; 26.03.04; 26.03.05

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

20. Mobilier, elemente mobile (decorațiuni),
accesorii mobilier (decorațiuni).
35. Publicitate și marketing, servicii de consiliere
in afaceri privind francizele, lucrări de birou,
administrarea afacerii, servicii de comerț online
și offline cu prin showroom cu produsele din
clasa 20 respectiv, mobilier, elemente mobile
(decorațiuni), accesorii mobilier (decorațiuni).

───────

(210) M 2022 01558
(151) 01/03/2022
(732) SC MISS CAKE TIM SRL, STR.

PESTALOZII NR. 22, JUD. TIMIȘ,
TIMIȘOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

POC! peace of chocolate

(531) Clasificare Viena:
01.15.03; 27.05.01; 27.05.17

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

30. Ciocolată, praline de ciocolată, batoane de
ciocolată, înlocuitori de ciocolată.

───────

(210) M 2022 01559
(151) 01/03/2022
(732) SIMION ALLTRADER SRL,

STR. SUSENII NOI NR. 43,
JUD. MUREȘ, REGHIN, 545300,
MUREȘ, ROMANIA

(540)

all comfort

(591) Culori revendicate: gri închis (HEX
#2D2A29)
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(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.01.05

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

25. Saboți (încălțăminte), sandale.
───────

(210) M 2022 01560
(151) 01/03/2022
(732) KOBAISSI MOHAMAD, ŞOS.

MIHAI BRAVU NR. 7, BL. P37-
P37A, SC. 2, ET. 8, AP. 72,
SECTOR 2, BUCUREŞTI, 021303,
ROMANIA

(540)

VIRBOTI VIRTUAL BOUTIQUE
(531) Clasificare Viena:

03.07.01; 26.02.01; 27.05.01; 27.05.17;
29.01.02

clase:
14. Brățări, broșe, lanţuri, cercei, bijuterii,
coliere, ceasuri de mâna.
18. Genţi, genţi de mână, portofele,
geamantane, umbrele, valize.
25. Curele, cizme, îmbrăcăminte, paltoane,
rochii, încălţăminte, manusi, pălării, tricotaje,
cravate, pijamale, sandale, eşarfe, camasi,
'pantoft, fuste, papuci, şosete, costume, lenjerie
de corp/desuuri.
35. Administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, publicitate servicii de agenţie
de publicitate, asistență în managementul
afacerilor, servicii de intermediere comerciala,
dezvoltarea de concepte publicitare, marketing,
negocierea și încheierea de tranzacţii comerciale
pentru terţi, publicitate online pe o reţea de
calculatoare, publicitate cu plata per click,
publicitate radio, promovarea vânzărilor pentru
terţi, servicii de telemarketing.

───────

(210) M 2022 01561
(151) 01/03/2022
(732) EOIL LUBRICANTS SRL, SAT

LIVADA DE BIHOR NR. 110, C.F.
NDF NR. TOPO 134, BIROUL 2,
JUD. BIHOR, COMUNA NOJORID,
BIHOR, ROMANIA

(540)

e-oil Lubricants www.e - oli.ro

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24; 26.01.03; 26.01.05;
29.01.01; 29.01.03

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

4. Uleiuri industriale și unsori, ceară, lubrifianți,
compoziții pentru absorbția, umezirea și legarea
prafului, combustibili și surse de iluminat,
lumânări și fitile pentru iluminat.

───────

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

             #5db239), roz (HEX #d74091)
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(210) M 2022 01562
(151) 01/03/2022
(732) UVA WINES SRL, STR.

ALEXANDRU MORUZZI VOIEVOD
NR. 5, BL. A13, SC. 1, ET. 8, AP.
25, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

UVA WINE SHOP & BAR

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 08.07.25; 05.03.19

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

33. Preparate alcoolice pentru fabricarea
băuturilor, băuturi alcoolice (cu excepția berii).
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2022 01563
(151) 01/03/2022
(732) SANROTEX TRADING SRL,

CALEA ROMANULUI NR. 164,
JUD. BACĂU, BACĂU, 600378,
BACĂU, ROMANIA

(540)

SANROTEX medical

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.02.05; 29.01.03;
29.01.04; 29.01.06

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

3. Alcool sanitar, scutece pentru copii, scutece
adulti si produse pentru incontinenta, plasturi,
comprese de tifon (pansamente) , comprese
din material netesut (pansamente), tampoane
medicale cu pad absorbant, dezinfectanti, teste
rapide pentru diagnosticare in vitro, tifon de uz
medical, vata de uz medical.
5. Alcool sanitar, scutece pentru copii, scutece
adulti si produse pentru incontinenta, plasturi,
comprese de tifon (pansamente) , comprese
din material netesut (pansamente), tampoane
medicale cu pad absorbant, dezinfectanti, teste
rapide pentru diagnosticare in vitro, tifon de uz
medical, vata de uz medical.
10. Campuri chirurgicale, bandaje ortopedice,
fașe (bandaje) de tifon, fașe (bandaje) gipsate,
captuseala ortopedica, manusi medicale, masti
medicale, masti de protectie de uz medical,
seringi de uz medical, seturi chirurgicale.
35. Servicii de agenții de import cu produsele:
tampoane demachiante, alcool sanitar, scutece
pentru copii, scutece adulti si produse pentru
incontinenta, plasturi, comprese de tifon
(pansamente), comprese din material netesut
(pansamente), tampoane medicale cu pad
absorbant, dezinfectanti, teste rapide pentru
diagnosticare in vitro, tifon de uz medical,
vata de uz medical, campuri chirurgicale,
bandaje ortopedice, feșe (bandaje) de tifon,

(591) Culori revendicate: albastru deschis
(HEX#00A3C0), verde (HEX #7FC241),
gri (HEX #7D7D7D)
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feșe (bandaje) gipsate, captuseala ortopedica,
manusi medicale, masti medicale, masti de
protectie de uz medical, seringi de uz
medical, seturi chirurgicale, Servicii de comerț
cu tampoane demachiante, alcool sanitar,
scutece pentru copii, scutece adulti si produse
pentru incontinenta, plasturi, comprese de tifon
(pansamente), comprese din material netesut
(pansamente), tampoane medicale cu pad
absorbant, dezinfectanti, teste rapide pentru
diagnosticare invitro, tifon de uz medical,
vata de uz medical, campuri chirurgicale,
bandaje ortopedice, feșe (bandaje) de tifon,
feșe (bandaje) gipsate, captuseala ortopedica,
manusi medicale, masti medicale, masti de
protectie de uz medical, seringi de uz medical,
seturi chirurgicale.
40. Fabricarea de tampoane demachiante,
alcool sanitar, scutece pentru copii, scutece
adulti si produse pentru incontinenta, plasturi,
comprese de tifon (pansamente), comprese
din material netesut (pansamente), tampoane
medicale cu pad absorbant, dezinfectanti, teste
rapide pentru diagnosticare in vitro, tifon de
uz medical, vata de uz medical, campuri
chirurgicale, bandaje ortopedice, feșe (bandaje)
de tifon, feșe (bandaje) gipsate, captuseala
ortopedica, manusi medicale, masti medicale,
masti de protectie de uz medical, seringi
de uz medical, seturi chirurgicale, servicii
de comerț cu tampoane demachiante, alcool
sanitar, scutece pentru copii, scutece adulti si
produse pentru incontinenta, plasturi, comprese
de tifon (pansamente), comprese din material
netesut (pansamente), tampoane medicale cu
pad absorbant, dezinfectanti, teste rapide pentru
diagnosticare invitro, tifon de uz medical,
vata de uz medical, campuri chirurgicale,
bandaje ortopedice, feșe (bandaje) de tifon,
feșe (bandaje) gipsate, captuseala ortopedica,
manusi medicale, masti medicale, masti de
protectie de uz medical, seringi de uz medical,
seturi chirurgicale.

───────

(210) M 2022 01564
(151) 01/03/2022
(732) HELLENIC PETROLEUM

HOLDINGS, SOCIETE ANONYME,
8A CHIMARRAS STREET,
MAROUSI, 15125, GRECIA

(740) ROMINVENT S.A., STR. ERMIL
PANGRATTI NR. 35, ET.1, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, 011882, ROMANIA

(540)

HELLENiQ ENERGY
(531) Clasificare Viena:

27.05.01; 27.05.17; 01.01.02; 26.11.02;
26.11.25; 29.01.04; 29.01.06

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

clase:
1. Produse chimice pentru utilizare în industrie,
știință și fotografie, precum și în agricultură,
horticultură și silvicultură, rășini artificiale
neprelucrate, materiale plastice neprelucrate,
compozitii de stingerea si prevenirea incendiilor,
preparate pentru calire si sudura, substanțe
pentru tăbăcirea de blănuri și piei de animale,
adezivi pentru utilizare în industrie, chituri și
alte produse de umplere, compost, gunoi de
grajd, îngrășăminte, preparate biologice pentru
utilizare în industrie și știință, substante chimice
pentru conservarea alimentelor, substanțe de
tabacire, adezivi utilizați în industrie.
4. Uleiuri industriale şi unsori, ceară, lubrifianţi,
compoziţii pentru absorbţia, umezirea şi legarea
prafului, combustibili şi surse de iluminat,
lumânări şi fitile pentru iluminat, energie
electrica, petrol si gaz, produse petroliere.
9. Aparate şi instrumente utilizate în ştiinţă,
de cercetare, nautică de navigaţie, topografie,
fotografie, cinematografie, audiovizuală, optică,
cântărire, măsurare, semnalizare, detectare,
testare, inspectare, salvare şi învăţare,
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea, reglarea
sau controlul distribuţiei sau utilizării energiei
electrice, aparate şi instrumente pentru
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înregistrarea, transmiterea, şi reproducerea
sau procesarea sunetului, sau imaginii sau
datelor, suporturi magnetice de stocare a
datelor, date stocate sau descărcabile, software
pentru computere, suporturi de stocare digitale
sau analog, mecanisme pentru aparate care
funcţionează cu fise, case de marcat, maşini
dispozitive de calculare, computere și dispozitive
periferice pentru computer, costume pentru
scufundări, măşti pentru scufundări, dopuri de
urechi pentru scufundări, cleşti de nas pentru
scufundări sau înot, mănuşi pentru scufundări,
aparate de respirat pentru înot subacvatic,
dispozitive pentru stingerea incendiilor, statii de
incarcare pentru vehicule electrice.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
organizarea si administrarea afacerilor, lucrari
de birou, servicii de companii de holding, și
anume, servicii de management a afacerilor și
servicii de administrare a afacerilor pentru filiale
și afiliate, servicii de companii de holding, și
anume, furnizarea de servicii de promovare a
afacerilor și de consultanță în afaceri pentru
filiale și companii afiliate, servicii de companii de
holding prestate pentru filiale și companii afiliate,
și anume managementul afacerilor, operațiunilor
și riscurilor, servicii de companii de holding,
și anume, servicii de management a afacerilor
furnizate pentru filiale și companii afiliate,
servicii de companii de holding, și anume,
furnizare de servicii de management al afacerilor,
administrare de afaceri, promovare a afacerilor
și servicii de consultanță în afaceri pentru
terți, servicii de companii de holding prestate
pentru terți, și anume managementul afacerilor,
operațiunilor și riscurilor, servicii de companii de
holding, și anume, servicii de management a
afacerilor furnizate terților, servicii de informare
si consultanta in afaceri, servicii de promovare
a mărcii, și anume, promovarea bunurilor și
serviciilor terților, management de afaceri pentru
o companie comercială și pentru o companie
de servicii, servicii de comparare a prețurilor
la energie, procesare electronică a comenzilor,
servicii de agentii de import-export in domeniul
energiei, achizitii de contracte privind furnizarea
de energie, servicii de facturare în domeniul
energiei, servicii de asistenta si consultanta in
domeniul managementului afacerilor companiilor
din sectorul energetic, achizitie pentru terți de
informatii de afaceri referitoare la activitatile
companiei, managementul flotei de vehicule
electrice.
37. Servicii de construcţii, servicii de instalaţii
şi reparaţii, extracţii miniere, forare pentru
petrol și gaze, constructii de cladiri, reparatii,
servicii de instalatii, incarcarea bateriilor la

vehicule, instalarea infrastructurii de încărcare
a vehiculelor electrice, întreținerea infrastructurii
de încărcare a vehiculelor electrice.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii, leasing de
vehicule electrice cu excepția celor finanțate
pentru achiziția în rate sau prin închiriere,
distribuirea de energie, distribuirea de energie
electrică.
40. Tratarea materialelor, reciclarea gunoaielor
și deșeurilor, filtrarea aerului și tratarea apei,
servicii de imprimare, conservarea alimentelor
și a băuturilor, producția de energie, servicii de
rafinare a petrolului.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură cu
acestea, analize industriale, servicii de cercetare
industrială şi design industrial, servicii de
control și autentificare a calității, proiectarea
şi dezvoltarea de componente hardware şi
software ale calculatorului, efectuarea de
evaluări, estimări, cercetări și rapoarte legate
de domeniul de rafinare a gazelor naturale și
petrochimice.

───────

(210) M 2022 01565
(151) 01/03/2022
(732) HELLENIC PETROLEUM

HOLDINGS, SOCIETE ANONYME,
8A CHIMARRAS STREET,
MAROUSI, 15125, GRECIA

(740) ROMINVENT S.A., STR. ERMIL
PANGRATTI NR. 35, ET.1, SECTOR 1,
BUCURESTI, 011882, ROMANIA

(540)

HELLENiQ ENERGY
(531) Clasificare Viena:

27.05.01; 01.01.02; 26.11.06; 29.01.11

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

(591) Culori revendicate:albastru (R0 G50
B160)
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1. Produse chimice pentru utilizare în industrie,
știință și fotografie, precum și în agricultură,
horticultură și silvicultură, rășini artificiale
neprelucrate, materiale plastice neprelucrate,
compozitii de stingerea si prevenirea incendiilor,
preparate pentru calire si sudura, substanțe
pentru tăbăcirea de blănuri și piei de animale,
adezivi pentru utilizare în industrie, chituri și
alte produse de umplere, compost, gunoi de
grajd, îngrășăminte, preparate biologice pentru
utilizare în industrie și știință, substante chimice
pentru conservarea alimentelor, substanțe de
tabacire, adezivi utilizați în industrie.
4. Uleiuri industriale şi unsori, ceară, lubrifianţi,
compoziţii pentru absorbţia, umezirea şi legarea
prafului, combustibili şi surse de iluminat,
lumânări şi fitile pentru iluminat, energie
electrica, petrol si gaz, produse petroliere.

35. Publicitate, managementul afacerilor,
organizarea si administrarea afacerilor, lucrari
de birou, servicii de companii de holding, și
anume, servicii de management a afacerilor și
servicii de administrare a afacerilor pentru filiale
și afiliate, servicii de companii de holding, și
anume, furnizarea de servicii de promovare a
afacerilor și de consultanță în afaceri pentru
filiale și companii afiliate, servicii de companii de
holding prestate pentru filiale și companii afiliate,
și anume managementul afacerilor, operațiunilor
și riscurilor, servicii de companii de holding,
și anume, servicii de management a afacerilor
furnizate pentru filiale și companii afiliate,

servicii de companii de holding, și anume,
furnizare de servicii de management al afacerilor,
administrare de afaceri, promovare a afacerilor
și servicii de consultanță în afaceri pentru
terți, servicii de companii de holding prestate
pentru terți, și anume managementul afacerilor,
operațiunilor și riscurilor, servicii de companii de
holding, și anume, servicii de management a
afacerilor furnizate terților, servicii de informare
si consultanta in afaceri, servicii de promovare
a mărcii, și anume, promovarea bunurilor și
serviciilor terților, management de afaceri pentru
o companie comercială și pentru o companie
de servicii, servicii de comparare a prețurilor
la energie, procesare electronică a comenzilor,
servicii de agentii de import-export in domeniul
energiei, achizitii de contracte privind furnizarea
de energie, servicii de facturare în domeniul
energiei, servicii de asistenta si consultanta in
domeniul managementului afacerilor companiilor
din sectorul energetic, achizitie pentru terți de
informatii de afaceri referitoare la activitatile
companiei, managementul flotei de vehicule
electrice.
37. Servicii de construcţii, servicii de instalaţii şi
reparaţii, extracţii miniere, forare pentru petrol și
gaze, constructii de cladiri, servicii de reparații,
servicii de instalatii, incarcarea bateriilor la
vehicule, instalarea infrastructurii de încărcare
a vehiculelor electrice, întreținerea infrastructurii
de încărcare a vehiculelor electrice.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii, leasing de
vehicule electrice cu excepția celor finanțate
pentru achiziție rate sau prin închiriere,
distribuirea de energie, distribuirea de energie
electrica.
40. Tratarea materialelor, reciclarea gunoaielor
și deșeurilor, filtrarea aerului și tratarea apei,
servicii de imprimare, conservarea alimentelor
și a băuturilor, productia de energie, servicii de
rafinare a petrolului.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură cu
acestea, analize industriale, servicii de cercetare
industrială şi design industrial, servicii de
control și autentificare a calității, proiectarea
şi dezvoltarea de componente hardware şi
software ale calculatorului, efectuarea de
evaluări, estimări, cercetări și rapoarte legate
de domeniul de rafinare a gazelor naturale si
petrochimice.

───────

9. Aparate şi instrumente utilizate în ştiinţă,
de cercetare, nautică de navigaţie, topografie,
fotografie, cinematografie, audiovizuală, optică,
cântărire, măsurare, semnalizare, detectare,
testare, inspectare, salvare şi învăţare,
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea, reglarea
sau controlul distribuţiei sau utilizării energiei
electrice, aparate şi instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, şi reproducerea
sau procesarea sunetului, sau imaginii sau
datelor, suporturi magnetice de stocare a
datelor, date stocate sau descărcabile, software
pentru computere, suporturi de stocare digitale
sau analog, mecanisme pentru aparate care
funcţionează cu fise, case de marcat, maşini
dispozitive de calculare, computere și dispozitive
periferice pentru computer, costume pentru
scufundări, măşti pentru scufundări, dopuri de
urechi pentru scufundări, cleşti de nas pentru
scufundări sau înot, mănuşi pentru scufundări,
aparate de respirat pentru înot subacvatic,
dispozitive pentru stingerea incendiilor, statii de
incarcare pentru vehicule electrice.
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(210) M 2022 01566
(151) 01/03/2022
(732) HELLENIC PETROLEUM

HOLDINGS, SOCIETE ANONYME,
8A CHIMARRAS STREET,
MAROUSI, 15125, GRECIA

(740) ROMINVENT S.A., STR. ERMIL
PANGRATTI NR. 35, ET.1, SECTOR 1,
BUCURESTI, 011882, ROMANIA

(540)

HELLENiQ ENERGY

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 01.01.02; 26.11.06; 29.01.11

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

1. Produse chimice pentru utilizare în industrie,
știință și fotografie, precum și în agricultură,
horticultură și silvicultură, rășini artificiale
neprelucrate, materiale plastice neprelucrate,
compozitii de stingerea si prevenirea incendiilor,
preparate pentru calire si sudura, substanțe
pentru tăbăcirea de blănuri și piei de animale,
adezivi pentru utilizare în industrie, chituri și
alte produse de umplere, compost, gunoi de
grajd, îngrășăminte, preparate biologice pentru
utilizare în industrie și știință, substante chimice
pentru conservarea alimentelor, substanțe de
tabacire, adezivi utilizați în industrie.
4. Uleiuri industriale şi unsori, ceară, lubrifianţi,
compoziţii pentru absorbţia, umezirea şi legarea
prafului, combustibili şi surse de iluminat,
lumânări şi fitile pentru iluminat, energie
electrica, petrol si gaz, produse petroliere.

înregistrarea, transmiterea, şi reproducerea
sau procesarea sunetului, sau imaginii sau
datelor, suporturi magnetice de stocare a
datelor, date stocate sau descărcabile, software
pentru computere, suporturi de stocare digitale
sau analog, mecanisme pentru aparate care
funcţionează cu fise, case de marcat, maşini
dispozitive de calculare, computere și dispozitive
periferice pentru computer, costume pentru
scufundări, măşti pentru scufundări, dopuri de
urechi pentru scufundări, cleşti de nas pentru
scufundări sau înot, mănuşi pentru scufundări,
aparate de respirat pentru înot subacvatic,
dispozitive pentru stingerea incendiilor, statii de
incarcare pentru vehicule electrice.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
organizarea si administrarea afacerilor, lucrari
de birou, servicii de companii de holding, și
anume, servicii de management a afacerilor și
servicii de administrare a afacerilor pentru filiale
și afiliate, servicii de companii de holding, și
anume, furnizarea de servicii de promovare a
afacerilor și de consultanță în afaceri pentru
filiale și companii afiliate, servicii de companii de
holding prestate pentru filiale și companii afiliate,
și anume managementul afacerilor, operațiunilor
și riscurilor, servicii de companii de holding,
și anume, servicii de management a afacerilor
furnizate pentru filiale și companii afiliate,
servicii de companii de holding, și anume,
furnizare de servicii de management al afacerilor,
administrare de afaceri, promovare a afacerilor
și servicii de consultanță în afaceri pentru
terți, servicii de companii de holding prestate
pentru terți, și anume managementul afacerilor,
operațiunilor și riscurilor, servicii de companii de
holding, și anume, servicii de management a
afacerilor furnizate terților, servicii de informare
si consultanta in afaceri, servicii de promovare
a mărcii, și anume, promovarea bunurilor și
serviciilor terților, management de afaceri pentru
o companie comercială și pentru o companie
de servicii, servicii de comparare a prețurilor
la energie, procesare electronică a comenzilor,
servicii de agentii de import-export in domeniul
energiei, achizitii de contracte privind furnizarea
de energie, servicii de facturare în domeniul
energiei, servicii de asistenta si consultanta in
domeniul managementului afacerilor companiilor
din sectorul energetic, achizitie pentru terți de
informatii de afaceri referitoare la activitatile
companiei, managementul flotei de vehicule
electrice.

(591) Culori revendicate: albastru (R0 G50
B160)

9. Aparate şi instrumente utilizate în ştiinţă,
de cercetare, nautică de navigaţie, topografie,
fotografie, cinematografie, audiovizuală, optică,
cântărire, măsurare, semnalizare, detectare,
testare, inspectare, salvare şi învăţare,
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea, reglarea
sau controlul distribuţiei sau utilizării energiei
electrice, aparate şi instrumente pentru

37. Servicii  de construcţii,  servicii  de instalaţii
şi reparaţii, extracţii miniere, forare pentru petrol
și gaze, constructii de cladiri, servicii de reparații,
servicii de instalatii, incarcarea bateriilor la
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vehicule, instalarea infrastructurii de încărcare
a vehiculelor electrice, întreținerea infrastructurii
de încărcare a vehiculelor electrice.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii, leasing de
vehicule electrice cu excepția celor finanțate
pentru achiziție rate sau prin închiriere,
distribuirea de energie, distribuirea de energie
electrică.
40. Tratarea materialelor, reciclarea gunoaielor
și deșeurilor, filtrarea aerului și tratarea apei,
servicii de imprimare, conservarea alimentelor
și a băuturilor, productia de energie, servicii de
rafinare a petrolului.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură cu
acestea, analize industriale, servicii de cercetare
industrială şi design industrial, servicii de
control și autentificare a calității, proiectarea
şi dezvoltarea de componente hardware şi
software ale calculatorului, efectuarea de
evaluări, estimări, cercetări și rapoarte legate
de domeniul de rafinare a gazelor naturale si
petrochimice.

───────

(210) M 2022 01567
(151) 01/03/2022
(732) HELLENIC PETROLEUM

HOLDINGS, SOCIETE ANONYME,
8A CHIMARRAS STREET,
MAROUSI, 15125, GRECIA

(740) ROMINVENT S.A., STR. ERMIL
PANGRATTI NR. 35, ET.1, SECTOR 1,
BUCURESTI, 011882, ROMANIA

(540)

HELLENiQ ENERGY
(531) Clasificare Viena:

27.05.01; 01.01.02; 26.11.06; 29.01.11
(591) Culori revendicate:albastru (R0 G50

B160)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

1. Produse chimice pentru utilizare în industrie,
știință și fotografie, precum și în agricultură,
horticultură și silvicultură, rășini artificiale
neprelucrate, materiale plastice neprelucrate,
compozitii de stingerea si prevenirea incendiilor,
preparate pentru calire si sudura, substanțe
pentru tăbăcirea de blănuri și piei de animale,
adezivi pentru utilizare în industrie, chituri și
alte produse de umplere, compost, gunoi de
grajd, îngrășăminte, preparate biologice pentru
utilizare în industrie și știință, substante chimice
pentru conservarea alimentelor, substanțe de
tabacire, adezivi utilizați în industrie.
4. Uleiuri industriale şi unsori, ceară, lubrifianţi,
compoziţii pentru absorbţia, umezirea şi legarea
prafului, combustibili şi surse de iluminat,
lumânări şi fitile pentru iluminat, energie
electrica, petrol si gaz, produse petroliere.

35. Publicitate, managementul afacerilor,
organizarea si administrarea afacerilor, lucrari
de birou, servicii de companii de holding, și
anume, servicii de management a afacerilor și
servicii de administrare a afacerilor pentru filiale
și afiliate, servicii de companii de holding, și
anume, furnizarea de servicii de promovare a
afacerilor și de consultanță în afaceri pentru
filiale și companii afiliate, servicii de companii de
holding prestate pentru filiale și companii afiliate,
și anume managementul afacerilor, operațiunilor
și riscurilor, servicii de companii de holding,
și anume, servicii de management a afacerilor
furnizate pentru filiale și companii afiliate,

9. Aparate şi instrumente utilizate în ştiinţă,
de cercetare, nautică de navigaţie, topografie,
fotografie, cinematografie, audiovizuală, optică,
cântărire, măsurare, semnalizare, detectare,
testare, inspectare, salvare şi învăţare,
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea, reglarea
sau controlul distribuţiei sau utilizării energiei
electrice, aparate şi instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, şi reproducerea
sau procesarea sunetului, sau imaginii sau
datelor, suporturi magnetice de stocare a
datelor, date stocate sau descărcabile, software
pentru computere, suporturi de stocare digitale
sau analog, mecanisme pentru aparate care
funcţionează cu fise, case de marcat, maşini
dispozitive de calculare, computere și dispozitive
periferice pentru computer, costume pentru
scufundări, măşti pentru scufundări, dopuri de
urechi pentru scufundări, cleşti de nas pentru
scufundări sau înot, mănuşi pentru scufundări,
aparate de respirat pentru înot subacvatic,
dispozitive pentru stingerea incendiilor, statii de
incarcare pentru vehicule electrice.
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servicii de companii de holding, și anume,
furnizare de servicii de management al afacerilor,
administrare de afaceri, promovare a afacerilor
și servicii de consultanță în afaceri pentru
terți, servicii de companii de holding prestate
pentru terți, și anume managementul afacerilor,
operațiunilor și riscurilor, servicii de companii de
holding, și anume, servicii de management a
afacerilor furnizate terților, servicii de informare
si consultanta in afaceri, servicii de promovare
a mărcii, și anume, promovarea bunurilor și
serviciilor terților, management de afaceri pentru
o companie comercială și pentru o companie
de servicii, servicii de comparare a prețurilor
la energie, procesare electronică a comenzilor,
servicii de agentii de import-export in domeniul
energiei, achizitii de contracte privind furnizarea
de energie, servicii de facturare în domeniul
energiei, servicii de asistenta si consultanta in
domeniul managementului afacerilor companiilor
din sectorul energetic, achizitie pentru terți de
informatii de afaceri referitoare la activitatile
companiei, managementul flotei de vehicule
electrice.
37. Servicii de construcţii, servicii de instalaţii şi
reparaţii, extracţii miniere, forare pentru petrol și
gaze, constructii de cladiri, servicii de reparații,
servicii de instalatii, incarcarea bateriilor la
vehicule, instalarea infrastructurii de încărcare
a vehiculelor electrice, întreținerea infrastructurii
de încărcare a vehiculelor electrice.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii, leasing de
vehicule electrice cu excepția celor finanțate
pentru achiziție rate sau prin închiriere,
distribuirea de energie, distribuirea de energie
electrică.
40. Tratarea materialelor, reciclarea gunoaielor
și deșeurilor, filtrarea aerului și tratarea apei,
servicii de imprimare, conservarea alimentelor
și a băuturilor, productia de energie, servicii de
rafinare a petrolului.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură cu
acestea, analize industriale, servicii de cercetare
industrială şi design industrial, servicii de
control și autentificare a calității, proiectarea
şi dezvoltarea de componente hardware şi
software ale calculatorului, efectuarea de
evaluări, estimări, cercetări și rapoarte legate
de domeniul de rafinare a gazelor naturale si
petrochimice.

───────

(210) M 2022 01568
(151) 01/03/2022
(732) COOPERATIVA AGRICOLA VIA

DOMNULUI, STR. JERCALAI
NR.1, JUD PRAHOVA, URLAȚI,
PRAHOVA, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENȚIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ SRL, STR. 11 IUNIE
NR.51, CLADIREA VIVANDO BIROURI
A14-A15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

Vin curat

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.11; 11.03.01

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

33. Vin.
───────
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(210) M 2022 01569
(151) 01/03/2022
(732) FEDERAȚIA DE PADEL, PIAȚA

UNIRII NR.3, ET.3, MANSARDA,
JUD. TIMIȘ, TIMIȘOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

FEDERAȚIA DE PADEL

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 21.03.01; 21.03.05; 29.01.13

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

25. Articole de îmbrăcăminte sportivă și
de agrement, încălțăminte, articole pentru
acoperirea capului, tricouri, maiouri, hanorace.
28. Aparate pentru jocuri video, jocuri, articole
de sport, echipamente de padel respectiv:
rachete, mingi.
41. Servicii educative, de divertisment și
sportive, educație, divertisment și sport,
organizarea de evenimente cu scop cultural,
educativ sau de divertisment, competiții,
campionate.

───────

(210) M 2022 01571
(151) 01/03/2022
(732) DISTILERIA OPREAFENEA S.R.L.,

COMUNA SINCA, NR. 126C, JUD.
BRASOV, SAT PERSANI, BRAȘOV,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
IVANESCU GABRIEL DAN, STR.
AVRAM IANCU, NR. 48A, SC. B, AP.
10, JUD. BRASOV, BRASOV, 500086,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

DISTILERIA OPREAFENEA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
33. Bauturi alcoolice cu exceptia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea bauturilor, bauturi
distilate, palinca, tuica, rachiu.

───────

(210) M 2022 01572
(151) 01/03/2022
(732) PLURIA INTERNATIONAL

S.R.L., STR. PIATA ARMELOR,
NR. 2, CAMERA 3, JUDETUL
TELEORMAN, ROȘIORI DE VEDE,
TELEORMAN, ROMANIA

(540)

HACKiNG WORK
(531) Clasificare Viena:

27.05.01; 27.05.17; 29.01.12; 16.01.13

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STR. 11 IUNIE,
NR.51, SC.A, ET.1, AP.4, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA
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clase:
35. Publicitate radiofonică, producție de reclame
radio, publicitate radio și de televiziune,
producție de clipuri publicitare pentru radio,
productie de publicitate televizata si radiofonica,
publicitate și reclamă prin intermediul televiziunii,
radioului, poștei, producție și distribuție de
reclame la radio și la televiziune, servicii de
publicitate oferite de o agenție specializată în
publicitate prin radio și televiziune, servicii de
publicitate furnizate de o agenție de publicitate
la radio și la televizor, publicitate, administrarea,
organizarea și managementul afacerilor, lucrări
de birou.
38. Radiocomunicații, comunicații radio,
comunicații prin radio, radiodifuziune și
transmitere de programe radio, servicii de
radiodifuziune, radiodifuziune sonoră digitală,
servicii de radiocomunicații, transmisie radio prin
cablu, transmisie de programe radio, difuzare
de programe radio, furnizare de comunicații
prin radio, transmisie și recepție prin radio,
transmisie de informații prin radio, difuzare de
programe prin radio, servicii de radiodifuziune
prin internet, servicii de comunicații prin
radiofrecvență, furnizare de servicii de radio
mobil privat, difuzare radiofonică de informații
și alte programe, radiodifuziune de conținut
audiovizual și multimedia pe internet, servicii
de transmisie, servicii de transmisie vocală,
transmitere de înregistrări audio și video în
rețele, difuzare de material audio și video pe
internet, servicii de transmitere digitală de date
audio și video, transmitere de fișiere audio,
video, multimedia și de date, servicii de difuzare
audio și video prestate pe internet, furnizarea
accesului de telecomunicații la conținut video
furnizat pe internet, transmitere de conținut audio
și video prin intermediul rețelelor de calculatoare,
transmisii audio, video și multimedia prin internet
și alte rețele de comunicații, transmitere de
difuzări digitale audio și video într-o rețea
globală de calculatoare, transmitere de fișiere
audio, video, multimedia și de date, inclusiv
de fișiere descărcabile și de fișiere difuzate
într-o rețea globală de calculatoare, servicii de
telecomunicații.
41. Divertisment radiofonic, emisiuni de radio
(programare), montaj de programe radiofonice,
producția de emisiuni radiofonice, prezentare de
programe de radio, producții de radio, realizare
de programe de divertisment radiofonic, servicii
de divertisment radiofonice prin internet,
producție și prezentare de programe de
radio, servicii de programe de știri pentru

radio, producție audio, video și multimedia și
fotografie, divertisment, furnizare de înregistrări
audio digitale, nedescărcabile, de pe internet,
servicii de divertisment audio, producție de
înregistrări audio, editare de înregistrări audio,
producție de înregistrări audiovizuale, producție
de materiale de divertisment audio, furnizare de
conținut audio online nedescărcabil, producție
de înregistrări educative audio și video, servicii
de prezentări audiovizuale cu scopuri educative,
difuzare de materiale educative, publicarea de
materiale multimedia online, creare (redactare)
de podcast-uri, furnizare de divertisment prin
intermediul podcasturilor, creare (redactare) de
conținut educațional pentru podcasturi.

───────

(210) M 2022 01575
(151) 01/03/2022
(732) EDEN LAND DOFTANA SRL,

CALEA BRASOVULUI, NR. 621,
COMUNA VALEA DOFTANA,
JUDETUL PRAHOVA, TRAISTENI,
PRAHOVA, ROMANIA

(740) APPELLO BRANDS SRL, STR.
SOIMULUI, NR.18, SC.A, ET.5, AP.M6,
JUDETUL SIBIU, SIBIU, 550311,
SIBIU, ROMANIA

(540)

Edenland Glamping

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.15; 06.01.02;
05.01.01; 26.04.01

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

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

(591) Culori revendicate: verde, rosu, maro,
portocaliu, gri, crem
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39. Servicii de rezervări pentru călătorii turistice,
servicii de transport pentru vizitarea obiectivelor
turistice, organizare de rute turistice, organizarea
de rute turistice (transport), organizare de tururi
ale oraşelor, organizare de tururi de oraş şi
de excursii, organizare şi rezervare de excursii
şi de tururi de oraş, furnizare de informaţii
pentru turişti despre excursii şi tururi de oraş,
organizare de excursii, excursii de o zi şi
tururi de oraş, planificare şi organizare de tururi
de oraş şi de excursii de o zi, servicii de
vizitare a obiectivelor turistice, ghid turistic şi
excursii, servicii de rezervări pentru călătorii
turistice, transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii, rezervarea
locurilor de călătorie, transportul cu autobuzul,
închirierea de maşini, transportul cu maşina,
parcarea de maşini, servicii de folosire în
comun a maşinii, aprovizionarea distribuitoarelor
automate, depozitare de bagaje, organizare
de servicii de transport de pasageri, pentru
alte persoane, prin intermediul unei aplicații
online, furnizarea de direcţii de deplasare în
scopuri de călătorie, însoţirea turiştilor, rezervări
de transport, organizarea transportului pentru
deplasările turistice, informaţii despre transport,
rezervări de călătorie, alimentarea cu apă,
distribuirea apei, împachetarea bunurilor, servicii
de turism, servicii de ghizi de turism, rezervarea
călătoriilor prin intermediul agențiilor de turism,
servicii specifice agențiilor de turism pentru
organizarea călătoriilor, servicii de agenție de
turism pentru organizarea călătoriilor, servicii de
agenție de turism pentru organizarea de vacanțe,
servicii de agenții de turism pentru călătorii de
afaceri, servicii specifice agențiilor de turism și
servicii de rezervări, servicii specifice agențiilor
de turism, respectiv realizarea rezervărilor
pentru transport, servicii de agenție de turism, și
anume organizarea transportului pentru călători,
servicii de curierat (mesaje sau mărfuri).
41. Servicii recreative legate de drumeții și
camping, organizarea de ateliere recreative
(divertisment), servicii oferite de ateliere
organizate în scopuri culturale, organizarea de
concerte în direct susţinute de formaţii muzicale,
coordonare de activităţi culturale, coordonare
de activităţi de divertisment, coordonare
de expoziţii cu scop educativ, coordonare
de expoziţii în scopuri de divertisment,
coordonare de expoziţii în scopuri recreative,
organizare de conferinţe (instruire), organizare
de evenimente dedivertisment şi evenimente
culturale, organizare de întâlniri în scopuri
recreative, organizare de întâlniri pe teme de
educaţie, organizare de prezentări în scop de
instruire, organizare de prezentări cu scopuri

educative, organizare de prezentări în scopuri
culturale, organizare de prezentări în scopuri
recreative, organizare de reprezentaţii în direct,
organizare şi coordonare de evenimente de
divertisment, organizare şi realizare de târguri cu
scop cultural sau educaţional, publicare de cărţi
şi periodice electronice online, publicare de texte
şi imagini, inclusiv în format electronic, altele
decât cele în scopuri publicitare, organizare
de tururi ghidate la obiective culturale în
scopuri educative, organizare de tururi ghidate
(instruire), servicii de pregătire (educaţie) şi
instruire, servicii de recreere şi instruire,
organizare de seminarii de instruire, organizare
de demonstraţii în scop de instruire, organizare
de evenimente ulturale şi artistice, organizare
de evenimente sportive şi culturale comunitare,
coordonare de evenimente culturale, organizare
de evenimente de divertisment şi evenimente
culturale, organizare de conferinţe educaţionale,
organizare de reuniuni şi conferinţe, organizare
de seminarii şi conferinţe, realizare, coordonare
şi organizare de conferinţe cu scop educativ,
organizare de congrese şi de conferinţe în
scopuri culturale şi educative, consultanţă
privind organizarea de competiţii culinare,
servicii de educaţie referitoare la arta culinară,
servicii de consultanţă în domeniul competiţiilor
culinare, organizare de festivaluri pentru
divertisment, divertisment de tipul festivalurilor
etnice, organizare de festivaluri în scopuri
recreative, organizarea de festivaluri în scopuri
culturale, organizarea de festivaluri în scopuri
educaționale, organizare de festivaluri în
scopuri culturale, organizare de festivaluri în
scopuri educative, organizare de festivaluri în
scop educativ, servicii de festivaluri muzicale,
organizare de festivaluri pentru scopuri de
divertisment, organizare de reprezentaţii în direct
cu scop cultural sau de divertisment, organizare
de evenimente culturale şi artistice.
43. Servicii de cazare temporară oferite de
campinguri de vacanță, rezervare de spații
de cazare în cadrul campingurilor, punerea la
dispoziție a terenurilor de camping, servicii de
camping pentru turiști (cazare), închiriere de
corturi, cazare temporară, furnizare de cazare
temporară, servicii de cazare temporară, servicii
de ospitalitate (cazare), evaluare de cazare
hotelieră, organizare de cazare temporară,
servicii de cazare pentru reuniuni, servicii
ale agențiilor de cazare, agenții de cazare
(hoteluri, pensiuni), organizare de cazare pentru
turiști, furnizare de cazare pentru vacanțe,
rezervare de cazare la hotel, servicii de cazare
pentru evenimente, servicii de cazare pentru
vacanțe, furnizare de locuri cazare pentru
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reuniuni, rezervări de spații de cazare temporară,
asigurare de facilități pentru târguri (cazare),
asigurare de cazare temporară pentru lucru,
închirieri de spații de cazare temporară, cazare
temporară la hoteluri și moteluri, furnizare de
cazare temporară pentru oaspeți, organizare
și furnizare de cazare temporară, rezervare
pe internet de cazare temporară, furnizare de
cazare temporară în pensiuni, rezervare de locuri
de cazare la hoteluri, furnizare de locuri de
cazare la hoteluri, rezervare de locuri de cazare
pentru turiști, furnizare de spații de cazare
temporară mobilate, furnizare de locuri de cazare
pentru recepții, servicii oferite de tabere de
vacanță (cazare), rezervare de locuri de cazare
pentru vacanțe, asigurare de spații de cazare
pentru turiști, organizare de locuri de cazare
pentru vacanțe, rezervare de locuri de cazare
pentru călători, intermediere de spații de cazare
pentru membrii, cazare temporară furnizată de
centre de recuperare, închiriere de locuri de
cazare pentru vacanțe, servicii de cazare cu mic
dejun inclus, furnizare de informații pe internet
despre cazare, cazare temporară oferită de
ferme de agrement, servicii de caritate, și anume
cazarea temporară, evaluare locuri de cazare pe
timp de vacanță, furnizare de cazare temporară
în case de vacanță, furnizare de informații
despre servicii de cazare temporară, furnizare de
informații pe internet despre cazarea temporară,
servicii de adăpost de urgență (locuri de cazare
temporară), servicii de cazare în case de odihnă
pentru tineri, servicii de rezervare de locuri de
cazare pentru vacanțe, servicii de agenții de
turism privind spațiile de cazare, servicii de
rezervare a locurilor de cazare (time-share),
servicii de agenții de turism privind rezervări de
cazare, servicii de schimb de locuri de cazare
(time-share), servicii de recepție pentru cazare
temporară (înmânare de chei), servicii furnizate
de o agenție pentru rezervarea de cazare
temporară, furnizare de cazare temporară ca
parte a pachetelor de ospitalitate, furnizare de
informații online despre rezervări de cazare
pentru concediu, rezervare de cazare temporară
sub formă de case de vacanță, servicii de agenție
de voiaj pentru rezervarea de cazare temporară,
furnizare de informații cu privire la rezervarea
de locuri de cazare, servicii de agenție de
închiriere de locuri de cazare (time-share),
servicii de recepție pentru cazare temporară
(gestionare de sosiri și plecări), servicii ale
agențiilor de turism pentru rezervarea locurilor
de cazare pentru vacanță, servicii de informare,
de consiliere și de rezervare în legătură cu
cazarea temporară, prestare de servicii de
informații despre cazare pe timpul călătoriilor

și servicii de agenții pentru rezervarea cazării
pe timpul călăloriilor, oferite călătorilor, servicii
de rezervare la hoteluri oferite pe internet,
furnizare de informații online despre rezervări
la hoteluri, hoteluri, hosteluri, pensiuni, cazare
turistică și de vacanță, furnizare de informații
hoteliere printr-un site web, furnizare de spații
special amenajate pentru expoziții, în hoteluri,
servicii de agenții de turism pentru efectuarea
de rezervări la hotel, servicii de agenție de
voiaj pentru rezervare de camere de hotel,
furnizare de servicii de rezervare de camere
și rezervare la hoteluri, servicii de cantină,
servicii de catering care constau în furnizarea
de produse alimentare şi băuturi, servicii de
restaurant cu autoservire, servicii de bufet pentru
gustări (snack-bar), furnizarea de informații și
consiliere cu privire la prepararea de mâncăruri,
servire de alimente și băuturi, asigurarea de
hrană și băuturi, pregătirea mâncărurilor și
a băuturilor, servicii de ospitalitate (alimente
și băuturi), servicii constând în furnizarea de
băuturi, furnizare de alimente și băuturi în
bistrouri, furnizare de alimente și băuturi pentru
oaspeți, servicii de mâncaruri și băuturi la
pachet, servicii pentru prepararea mâncărurilor
și a băuturilor, servicii de club pentru furnizare
de mâncare și băuturi, furnizare de alimente
și băuturi dintr-o rulotă mobilă, furnizare de
informații sub formă de rețete de băuturi,
servire de alimente și băuturi pentru oaspeți
în restaurante, furnizare de alimente și băuturi
pentru oaspeți în restaurante, furnizare de
alimente și băuturi în restaurante și baruri,
servire de alimente și băuturi în restaurante
și baruri, pregătirea și furnizare de alimente și
băuturi destinate consumului imediat, furnizare
de informații cu privire la prepararea alimentelor
și băuturilor, servicii de informare, de consiliere
și de rezervare în legătură cu furnizarea de
alimente și băuturi, servicii oferite de restaurante
(servirea mesei), servicii de restaurant cu servire
la pachet, servicii de catering, servicii de catering
mobil, servicii de catering în exterior, servicii de
catering pentru firme, servicii de catering pentru
banchete, servicii de catering pentru petreceri
de zile de naștere, servicii de catering pentru
spații special amenajate pentru conferințe,
servicii de catering pentru case de oaspeți,
închiriere de echipament de catering, servicii
de catering pentru petreceri, servicii de catering
pentru spații special amenajate pentru târguri și
expoziții, servicii de catering pentru săli spații
special amenajate pentru expoziții, consiliere în
domeniul culinar, consultații privind rețetele de
gătit, servicii în domeniul gustărilor, servire de
mâncare destinată consumului imediat, servicii
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de restaurante (servirea mesei), furnizare de
spații pentru conferințe, expoziții și reuniuni cu
scop cultural educațional și de divertisment,
servicii de consultanță în domeniul artelor
culinare, servicii de ospitalitate (cazare), servire
de băuturi alcoolice, servirea de băuturi în
microberării, servicii de bar cu servire de vin,
servire de alimente și băuturi pentru oaspeți,
închiriere de mobilier, lenjerie de masă, servicii
de masă și echipamente pentru servirea de
mâncare și băutură, servicii de restaurante
cu autoservire, servicii de restaurante de
delicatese, servicii de restaurante pentru turiști,
servicii de rezervări la restaurant, servicii
de restaurant și bar, servicii de restaurante
specializate în preparate la grătar, servicii
de informare privind restaurantele, servicii de
cafenea, servicii de bufet, furnizarea de facilităţi
pentru camping, închirierea de scaune, mese,
feţe de masă, sticlărie, închirierea aparatelor
de gătit, închirierea dozatoarelor de apă
potabilă, sculptură în alimente, servicii de
tabere de vacanţă (cazare), servicii hoteliere,
rezervări de hoteluri, închirierea aparatelor de
iluminat, închirierea sălilor de şedinţe, servicii
de motel, servicii de recepţie pentru cazare
temporară (gestionarea sosirilor şi plecărilor),
servicii de restaurant, servicii de aziluri de
bătrâni, închirierea de (locuinţe pentru) cazare
temporară, rezervări pentru cazarea temporară,
închirierea corturilor, servicii de case de
vacanţă, închirierea clădirilor transportabile,
servicii de restaurante udon and soba, decorare
de alimente, decorarea de torturi, servicii
de bucătari personali, servicii în domeniul
gustărilor alimentare, servicii de catering pentru
restaurante fast-food cu autoservire (alimentație
publică), servicii de fast food la pachet,
servicii oferite derestaurante cu autoservire,
servicii de restaurante pentru furnizarea de
mâncăruri rapide, furnizare de alimente şi
băuturi dintr-o rulota mobilă, servicii oferite
de restaurante pentru turiști, servicii oferite
de restaurante de delicatese, servicii de
restaurant în cadrul hotelurilor, consultaţii privind
reţetele de gătit, furnizare de informaţii cu
privire la prepararea alimentelor şi băuturilor,
furnizare de informaţii sub formă de reţete de
băuturi, pregătirea mâncărurilor şi a băuturilor,
pregătirea şi furnizare de alimente şi băuturi
destinate consumului imediat, servicii oferite
de restaurante (servirea mesei), servicii de
consultanţă în domeniul artelor culinare.

───────

(210) M 2022 01577
(151) 01/03/2022
(732) ROBERTO MARIAN DINȚOI, STR.

CALEA FLOREASCA NR. 71, ET.1,
AP.2, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

Viaţa Vâlcii
(531) Clasificare Viena:

29.01.15; 27.05.01; 27.05.17; 26.04.05

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

41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────

(210) M 2022 01578
(151) 01/03/2022
(732) SC COMPANIA DE EVENIMENTE

ZURLI SRL, STR. INTRAREA
TUDOR STEFAN NR.57, SECTOR
1, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

HAI CĂ POȚI
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

(591) Culori revendicate: rosu (Hex
#ED1F23), negru (Hex #000000), gri
(Hex #3F3F41), (Hex #808184), mov
(Hex #B578B3), verde (Hex #92CD92),
alb (Hex #FEFEFE)

16. Hârtie, carton și produse din aceste
materiale, tiaprituri, articole de legătorie,
fotografii, papetărie, adezivi pentru papetărie
sau menaj, materiale pentru artiști, pensule,
mașini de scris și articole de birou (cu
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excepția mobilierului), material didactic sau
pentru învățământ (cu excepția aparatelor),
materile plastice pentru ambalaj, caractere
tipografice, forme de tipar.
28. Jocuri, jucării, articole de gimnastică și sport,
decorațiuni pentru pomul de Crăciun.
35. Publicitate, conducerea și administarea
afacerilor, lucrări de birou.
41. Educație, intruiere, divertisment, activități
sportive și culturale.

───────

(210) M 2022 01579
(151) 01/03/2022
(732) IOAN -VALERIU GUŞOI, STR.

TUZLA NR.9-27, BL.J, ET.1,
AP.J12, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

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

(540)

Funktastika

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, organizare de evenimente
de ceremonie, servicii de disc jockeys pentru
petreceri şi evenimente speciale, servicii de
maestru de ceremonii pentru petreceri şi
evenimente speciale, servicii de cluburi de
noapte (divertisment), organizare şi planificare
de petreceri, consultanţă în materie de
planificare de evenimente, consultanţă în
materie de planificare de evenimente cu scop
cultural și educativ, furnizare de servicii de
divertisment în club, divertisment în timp real
şi servicii de divertisment muzical, realizare,
coordonare şi organizare de reprezentații
artistice, servicii de divertisment prestate de

artişti interpreţi, organizare de concerte în
direct susţinute de formaţii muzicale, organizare
de festivaluri culturale, servicii oferite de sală
de karaoke (divertisment), prezentarea de
reprezentaţii live, servicii oferite de cluburi
sociale pentru divertisment, organizare de
evenimente de divertisment, organizare de
activități de divertisment, organizare de activități
recreative.

───────

(210) M 2022 01580
(151) 01/03/2022
(732) D.P. DENTAL GROUP S.R.L., STR.

ALEXANDRU CONSTANTINESCU
NR.46-48, AP.2, PARTER, CAMERA
1, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) RODALL SRL AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA ,
STR. POLONĂ NR. 115, BL. 15, SC.
A, AP.19, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
010497, ROMANIA

(540)

DP Dental Group
(531) Clasificare Viena:

27.05.01; 27.05.17; 01.01.02; 01.01.09;
02.09.10

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

44. Servicii medicale, servicii de igienă şi
frumuseţe pentru oameni, servicii ale clinicilor
medicale, servicii de asistenţă medicală, îngrijire
medicală, servicii de asistenţă medicală oferite
de o clinică dentară, servicii stomatologice,
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stomatologie estetică, servicii de ortodonție,
servicii de chirurgie.

───────

(210) M 2022 01581
(151) 01/03/2022
(732) ORTO PREMIUM SMILE

S.R.L., STR. ALEXANDRU
CONSTANTINESCU NR. 46-48,
AP.2, PARTER, CAMERELE 5
ȘI 6, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) RODALL SRL AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA, STR.
POLONĂ NR. 115, BL. 15, SC. A,
AP.19, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
010497, ROMANIA

(540)

ORTO PREMIUM
Free your smile!

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17

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

44. Servicii medicale, servicii de igienă şi
frumuseţe pentru oameni, servicii ale clinicilor
medicale, servicii de asistenţă medicală, îngrijire
medicală, servicii de asistenţă medicală oferite
de o clinică dentară, servicii stomatologice,
stomatologie estetică, servicii de ortodonție,
servicii de chirurgie.

───────

(210) M 2022 01583
(151) 01/03/2022
(732) VASILE-CLAUDIU MASCOVESCU,

STR. D11 NR. 1, JUD.
CONSTANȚA, NĂVODARI,
CONSTANȚA, ROMANIA
FLORIN-ALEXANDRU
GEORGESCU, ALEEA SOMEȘUL
CALD NR. 4, BL. 02, SC. 1, AP.
3, SECTOR 4, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

Ato SUSHI

(531) Clasificare Viena:
29.01.01; 29.01.06; 29.01.08; 27.05.01;
27.05.07; 27.05.17; 26.02.01

clase:
29. Feluri de mâncare preparate din carne,
carne și produse din carne, pește, fructe,
ciuperci, legume, nuci și leguminoase prelucrate,
fructe preparate, fructe conservate, ouă și
produse din ouă, pește, fructe de mare și
moluște, nu vii, produse lactate și înlocuitori,
supe și baze de supă, extracte din carne,
uleiuri și grăsimi comestibile, jeleuri, dulcețuri,
compoturi, paste de fructe și legume, arahide,
migdale preparate, migdale măcinate, paste

(591) Culori revendicate: negru, alb, roșu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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tartinabile din pește, fructe de mare și moluște,
paste de legume.
30. Sushi, sosuri pentru mâncare, feluri de
mâncare în special pe bază de orez, orez,
sosuri pentru orez, gustări pe bază de orez, orez
(pregătit) folosit pentru prepararea alimentelor
de consum uman, mâncăruri gătite, uscate și
lichide, în principal pe bază de orez, mâncăruri
preambalate care constau în principal în orez,
dar și cu carne, pește sau legume, sosuri, sosuri
(condimente), condimente, tapioca, sago, făină,
alimente preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie, produse de cofetărie și înghețate,
zahăr, miere, sirop de melasă, drojdie, praf de
copt, sare, muștar, oțet, sare, mirodenii, arome
și condimente, gheață comestibilă, aromatice
(preparate - de uz alimentar), băuturi pe bază
de ciocolată cu lapte, fulgi de cereale uscate,
aluat, prăjituri, miere, fulgi de ovăz, infuzii,
altele decât cele medicinale, cafea, înlocuitori
de cafea, băuturi pe bază de cacao, maioneză,
dulciuri, siropuri și melasă, orz măcinat, mălai,
pricomigdale (patiserie), zahăr, paste uscate și
proaspete, tăieței și găluște, plăcinte, produse
de patiserie, prăjituri, tarte și biscuiți (prăjiturele),
cereale, clătite, rulouri de primăvară, pesmet,
biscuiți, turte din orez.
35. Servicii de comandă online în domeniul
restaurantelor care oferă mâncare la pachet
și livrare la domiciliu, servicii de publicitate,
marketing și promovare, marketing de produse
alimentare, băuturi, servicii de catering, asistență
în afaceri, management și servicii administrative,
analiză de afaceri, cercetare și servicii
de informare, prelucrarea administrativă a
comenzilor de cumpărare de alimente și băuturi,
furnizare de informaţii comerciale în domeniul
catering prin intermediul unui site web, furnizare
de informaţii comerciale în domeniul cateringului,
furnizarea unei piețe online pentru cumpărători
și vânzători de produse alimentare, băuturi,
servicii de catering, actualizare și întreținere a
datelor privind serviciile de catering în baze
de date computerizate, actualizare și menținere
a informațiilor privind serviciile de catering în
registre, organizare de expoziţii de produse
alimentare, băuturi în scopuri comerciale sau
publicitare, organizare de târguri de produse
alimentare, băuturi în scopuri comerciale sau
publicitare, servicii de intermediere comercială
referitoare la catering, servicii cu ridicata pentru
produse alimentare si bauturi, servicii de vânzare
cu amănuntul online pentru alimente și băuturi,
prezentare de alimente și băuturi pe medii
de comunicare, în scopuri de vânzare cu
amănuntul, publicitate online pentru produse
alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul

în legătură cu produse alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu preparate
utilizate la fabricarea băuturilor alcoolice, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
preparate utilizate la fabricarea băuturilor,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu ceaiuri, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu băuturi nealcoolice, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu bere,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse de cofetărie, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse de brutărie,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu fructe de mare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu ciocolată, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu produse alimentare, servicii de vânzare cu
amănuntul referitoare la dulciuri, servicii de
vânzare cu amănuntul referitoare la delicatese,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare la
produse de mancare specific asiatic, servicii
de agenție de import-export pentru furnizarea
de produse alimentare si băuturi, informare
comercială și consiliere pentru consumatori în
alegerea alimentelor, băuturilor.
43. Servicii de mâncare la pachet, servicii de
catering pentru oferirea de mâncare specifică
bucătăriei japoneze, servicii oferite de baruri,
consiliere în domeniul culinar, furnizare de
alimente și băuturi dintr-o rulotă mobilă, furnizare
de alimente și băuturi pentru oaspeți în
restaurante, furnizare de alimente și băuturi în
restaurante și baruri, furnizare de informații cu
privire la prepararea alimentelor și băuturilor,
furnizarea de informații cu privire la restaurante,
furnizare de recenzii de restaurante și baruri,
furnizare de locuri de cazare pentru recepții,
servicii oferite de restaurante de delicatese,
servicii oferite de restaurante specializate
în preparate la grătar, servicii oferite de
restaurante (servirea mesei), servicii oferite de
restaurante cu autoservire, servicii contractuale
de alimentație, servicii de restaurante de sushi,
servicii de restaurant și bar, servicii de cluburi
de băut private, servicii de cazare temporară,
servicii de închiriere de mobilier, lenjerie
de masă, servicii de masă și echipamente
pentru servirea de mâncare și băutură, servicii
de catering cu alimente și băuturi, servicii
de informare și consiliere în legatură cu
pregatirea meselor, servicii de cantină, servicii de
cafenea, servicii de bucătar personal, servicii de
restaurant, servicii de restaurant cu autoservire,
servicii de snack-bar, catering.

───────
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(210) M 2022 01587
(151) 01/03/2022
(732) CERTION S.R.L., ALEEA

ALEXANDRU NR. 32, PARTER,
AP. 3, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) SIMION & BACIU - CONSILIERE
IN PROPRIETATE INTELECTUALA
S.R.L., STR. NATAȚIEI NR. 63,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, 013322,
ROMANIA

(540)

EPICO SEAFRONT &
GARDEN APARTMENTS

clase:
35. Servicii privind managementul proiectelor
de afaceri pentru proiecte imobiliare, închiriere
de echipamente și mașini de birou, închirierea
spațiilor publicitare în clădiri de birouri și
spații comerciale, închirierea panourilor de afişaj
(panouri publicitare), furnizarea de informaţii
de afaceri prin intermediul unui site web,
organizarea de expoziții în scopuri comerciale
sau publicitare, organizarea de târguri în scopuri
comerciale sau publicitare, închirierea de spații
comerciale, închirierea de standuri de vânzare,
servicii comerciale derulate de agenții imobiliare.
36. Afaceri imobiliare, servicii de închiriere
și leasing imobiliar, în legătură cu imobile
cu destinații diferite, indiferent de destinația
atribuită acestora de către chiriași sau locatari,
inclusiv spații de birouri, apartamente, spații
comerciale, complexe sportive și de agrement,
spații destinate evenimentelor, hoteluri și cazare
temporară, închirierea bunurilor imobiliare,
servicii de agenție imobiliară, activități
de broker imobiliar, management imobiliar,
agenții imobiliare, intermedierea contractelor și
tranzacțiilor imobiliare, administrare imobiliară
și administrarea locuințelor, colectarea chiriilor,
evaluări imobiliare și evaluarea costurilor
de reparații (evaluări financiare), consultanță
financiară în domeniul imobiliar, servicii

ale birourilor de cazare (apartamente),
managementul apartamentelor, organizarea
finanțărilor pentru proiecte de construcții, servicii
de administrare a imobilelor și proprietăților,
leasing de bunuri imobiliare, servicii de
planificare și organizare în sectorul dezvoltărilor
imobiliare.
37. Servicii de planificare de șantier și
servicii din domeniul construcțiilor de clădiri și
construcțiilor imobiliare, servicii de dezvoltare
imobiliară (construcții), servicii de reparații
în legătură cu imobile, servicii de curățenie
pentru imobile (interior), servicii de curățenie
pentru imobile (suprafață exterioară), servicii de
curățenie industrială pentru imobile, consiliere
și consultanță în construcții, furnizarea de
informații legate de construcții și servicii
de reparații destinate imobilelor, servicii
pentru acoperișuri (construcții), servicii de
instalații și reparații ale rețelelor și sistemelor
electrice și de iluminat, servicii de instalații
și reparații ale sistemelor anti-furt, servicii
de instalații și reparații ale sistemelor de
încălzire, reparații ale echipamentelor de aer
condiționat (de uz industrial), servicii de
instalații electrice, costruirea de magazine,
spații comerciale și gherete comerciale,
supravegherea construcțiilor de clădiri, servicii
de întreținere de proprietăți, construcții de clădiri
și proprietăți, servicii de instalare de rețea
electrică pentru clădiri și construcții, servicii de
dotare a proprietăților comerciale, depozitelor,
unităților de depozitare și de cazare temporară
(construcții), activitate de informare, consultanţă
privind toate serviciile de mai sus.
43. Servicii de alimentație publică, servicii
de cazare temporară, servicii de rezervări
de hoteluri și pensiuni, servicii de catering,
servicii de închiriere a mobilierului și aparaturii
necesare pentru activități de catering și pentru
servicii de alimentație publică, închirierea sălilor
de şedinţe, închirierea de (locuinţe pentru)
cazare temporară, închirierea clădirilor mobile,
transportabile.

───────

(591) Culori revendicate: gri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2022 01588
(151) 01/03/2022
(732) TRINAGRIA SRL, STR. PLEVNEI

NR.1, JUDETUL CONSTANTA,
CONSTANTA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
CONSULTANTA IN PI IORGULESCU
MARIANA, STR. FAGETULUI NR.
144, BL. ST2, SC.B, ET.5, AP.46,
JUDETUL CONSTANTA, CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

SEA VIEW HERITAGE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

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

───────

(210) M 2022 01590
(151) 01/03/2022
(732) CĂTĂLIN ADRIAN TĂNĂSESCU,

STR. FABRICILOR NR. 5, JUD.
PRAHOVA, PLEAȘA, PRAHOVA,
ROMANIA

(540)

SECRETELE SUCCESULUI
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
38. Telecomunicaţii, emisiuni radiofonice,
emisiuni televizate, difuzare de programe
de televiziune, servicii telefonice, informaţii
în materie de telecomunicaţii, furnizare de
canale de telecomunicaţii destinate serviciilor de
teleshopping, televiziune prin cablu, servicii de
telex, servicii de teleconferinţe, radiodifuziune,
radiotelefonie mobilă, difuzare de programe
radiofonice.
41. Educatie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, organizarea şi conducerea
de congrese, organizarea şi conducerea
de seminarii, organizarea şi conducerea

de simpozioane, organizarea şi conducerea
de workshop-uri, organizarea şi conducerea
de colocvii, organizarea şi conducerea de
conferinţe, organizarea şi dirijarea de concerte,
organizarea de concursuri (educaţie sau
divertisment), organizarea de expoziţii în
scopuri culturale sau educative, organizarea de
spectacole (servicii de impresariat), divertisment
radiofonic, divertisment televizat, furnizarea de
informaţii în materie de divertisment.

───────

(210) M 2022 01591
(151) 01/03/2022
(732) CĂTĂLIN ADRIAN TĂNĂSESCU,

STR. FABRICILOR NR. 5, JUD.
PRAHOVA, PLEAȘA, PRAHOVA,
ROMANIA

(540)

ORA DE SANATATE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
38. Telecomunicaţii, emisiuni radiofonice,
emisiuni televizate, difuzare de programe
de televiziune, servicii telefonice, informaţii
în materie de telecomunicaţii, furnizare de
canale de telecomunicaţii destinate serviciilor de
teleshopping, televiziune prin cablu, servicii de
telex, servicii de teleconferinţe, radiodifuziune,
radiotelefonie mobilă, difuzare de programe
radiofonice.
41. Educatie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, organizarea şi conducerea
de congrese, organizarea şi conducerea
de seminarii, organizarea şi conducerea
de simpozioane, organizarea şi conducerea
de workshop-uri, organizarea şi conducerea
de colocvii, organizarea şi conducerea de
conferinţe, organizarea şi dirijarea de concerte,
organizarea de concursuri (educaţie sau
divertisment), organizarea de expoziţii în
scopuri culturale sau educative, organizarea de
spectacole (servicii de impresariat), divertisment
radiofonic, divertisment televizat, furnizarea de
informaţii în materie de divertisment.

───────
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(210) M 2022 01592
(151) 01/03/2022
(732) CATALIN ADRIAN TANASESCU,

STR. FABRICILOR NR. 5, JUDEȚ
PRAHOVA, PLEASA, PRAHOVA,
ROMANIA

(540)

ARENA TV
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
38. Telecomunicaţii, emisiuni radiofonice,
emisiuni televizate, difuzare de programe
de televiziune, servicii telefonice, informaţii
în materie de telecomunicaţii, furnizare de
canale de telecomunicaţii destinate serviciilor de
teleshopping, televiziune prin cablu, servicii de
telex, servicii de teleconferinţe, radiodifuziune,
radiotelefonie mobilă, difuzare de programe
radiofonice.
41. Educatie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, organizarea şi conducerea
de congrese, organizarea şi conducerea
de seminarii, organizarea şi conducerea
de simpozioane, organizarea şi conducerea
de workshop-uri, organizarea şi conducerea
de colocvii, organizarea şi conducerea de
conferinţe, organizarea şi dirijarea de concerte,
organizarea de concursuri (educaţie sau
divertisment), organizarea de expoziţii în
scopuri culturale sau educative, organizarea de
spectacole (servicii de impresariat), divertisment
radiofonic, divertisment televizat, furnizarea de
informaţii în materie de divertisment.

───────

(210) M 2022 01593
(151) 01/03/2022
(732) CATALIN ADRIAN TANASESCU,

STR. FABRICILOR NR. 5, JUDEȚ
PRAHOVA, PLEASA, PRAHOVA,
ROMANIA

(540)

MOMENTUM

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
38. Telecomunicaţii, emisiuni radiofonice,
emisiuni televizate, difuzare de programe
de televiziune, servicii telefonice, informaţii
în materie de telecomunicaţii, furnizare de
canale de telecomunicaţii destinate serviciilor de
teleshopping, televiziune prin cablu, servicii de
telex, servicii de teleconferinţe, radiodifuziune,
radiotelefonie mobilă, difuzare de programe
radiofonice.
41. Educatie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, organizarea şi conducerea
de congrese, organizarea şi conducerea
de seminarii, organizarea şi conducerea
de simpozioane, organizarea şi conducerea
de workshop-uri, organizarea şi conducerea
de colocvii, organizarea şi conducerea de
conferinţe, organizarea şi dirijarea de concerte,
organizarea de concursuri (educaţie sau
divertisment), organizarea de expoziţii în
scopuri culturale sau educative, organizarea de
spectacole (servicii de impresariat), divertisment
radiofonic, divertisment televizat, furnizarea de
informaţii în materie de divertisment.

───────

(210) M 2022 01594
(151) 01/03/2022
(732) CATALIN ADRIAN TANASESCU,

STR. FABRICILOR NR. 5, JUD.
PRAHOVA, PLEASA, PRAHOVA,
ROMANIA

(540)

A IV A PUTERE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
38. Telecomunicaţii, emisiuni radiofonice,
emisiuni televizate, difuzare de programe
de televiziune, servicii telefonice, informaţii
în materie de telecomunicaţii, furnizare de
canale de telecomunicaţii destinate serviciilor de
teleshopping, televiziune prin cablu, servicii de
telex, servicii de teleconferinţe, radiodifuziune,
radiotelefonie mobilă, difuzare de programe
radiofonice.
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41. Educatie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, organizarea şi conducerea
de congrese, organizarea şi conducerea
de seminarii, organizarea şi conducerea
de simpozioane, organizarea şi conducerea
de workshop-uri, organizarea şi conducerea
de colocvii, organizarea şi conducerea de
conferinţe, organizarea şi dirijarea de concerte,
organizarea de concursuri (educaţie sau
divertisment), organizarea de expoziţii în
scopuri culturale sau educative, organizarea de
spectacole (servicii de impresariat), divertisment
radiofonic, divertisment televizat, furnizarea de
informaţii în materie de divertisment.

───────

(210) M 2022 01596
(151) 02/03/2022
(732) CLEOPATRA KARIM S.R.L., BD.

NICOLAE BĂLCESCU BL. 53,
PARTER, JUD. HUNEDOARA,
ORĂȘTIE, 335700, HUNEDOARA,
ROMANIA

(540)

Karma Plant
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluși, suplimente alimentare pentru oameni
și animale, plasturi și materiale pentru
pansamente, materiale pentru plombarea dinților
și pentru mulaje dentare, dezinfectante, produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.

───────

(210) M 2022 01597
(151) 02/03/2022
(732) IMPACT DEVELOPER &

CONTRACTOR S.A., ȘOS.
BUCURESTI-PLOIESTI NR.
172-176, WILLBROOK PLATINUM
& CONVENTION CENTER,
CLĂDIREA A, ET. 1, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

IMPACT Developing
Sustainable

Communities Since 1991

(531) Clasificare Viena:
29.01.03; 29.01.08; 27.05.01; 27.05.06;
27.05.17; 26.11.01; 26.11.13

clase:
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
36. Servicii financiare, monetare și bancare,
servicii de asigurare, afaceri imobiliare.
37. Servicii de construcții, servicii de instalare
și de reparații, extracție minieră, foraje pentru
extracția de petrol și de gaze.

───────

(591) Culori revendicate: negru, verde
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2022 01599
(151) 02/03/2022
(732) DYNAMIC SELLING GROUP S.A.,

STR. FRUNZEI NR. 106, BL. 3F,
AP. 44, JUD. GALAȚI, GALAȚI,
GALAȚI, ROMANIA

(540)

HAUZEN
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
6. Metale comune şi aliaje ale acestora,
minereuri, materiale metalice pentru structuri şi
construcţii, construcţii metalice transportabile,
cabluri şi fire neelectrice din metal comun,
fierărie, articole mici din armătură metalică,
containere din metal pentru depozitare sau
transport, seifuri, benzi metalice pentru legare/
benzi metalice pentru înfăşurare sau fixare,
legături metalice, colţare metalice pentru
construcţii, materiale de construcţii din metal,
ferestre batante din metal, bolţuri cu ochi/
şuruburi cu inel, fitinguri metalice pentru
ferestre, balamale metalice, feronerie/articole
metalice, de mică dimensiune, piuliţe metalice,
pervaze metalice, opritoare metalice, balamale
metalice, opritoare metalice pentru ferestre,
scripeţi din metal pentru ferestre, bolţuri
pentru cadrele ferestrelor, elemente metalice
pentru fixarea ferestrelor, cadre metalice pentru
ferestre, deschizători din metal pentru ferestre,
neelectrice, închizători din metal pentru ferestre,
neelectrice, ferestre metalice.
9. Aparate şi instrumente ştiinţifice, de
cercetare, navigaţie, topografie, fotografie,
cinematografie, audiovizuale, optică, cântărire,
măsurare, semnalizare, detectare, testare,
inspectare, salvare şi învăţare, aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuţia,
transformarea, acumularea, reglementarea sau
controlul distribuţiei sau utilizării energiei
electrice, aparate şi instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea,reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginii sau datelor,
suporturi de date stocate sau descărcabile,
software pentru computere, suporturi de
stocare digitale sau analog, mecanisme pentru
aparate care funcţionează cu fise, case de
marcat, dispozitive de calculat, computere și
dispozitive periferice pentru computere, costume
pentru scufundări, măşti pentru scufundări,
dopuri de urechi pentru scufundări, cleşti
de nas pentru scufundări sau înot, mănuşi
pentru scufundări, aparate de respirat pentru

înot subacvatic, dispozitive pentru stingerea
incendiilor, aplicaţii software pentru calculator,
descărcabile, platforme software de calculator,
înregistrate sau descărcabile.
17. Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică,
neprelucrate şi semiprelucrate, şi înlocuitori
pentru toate aceste materiale, materiale plastice
şi răşini în formă extrudată pentru utilizare
în fabricare, materiale de etanşare, umplere
şi izolare, ţevi, tuburi şi furtunuri flexibile,
nemetalice, benzi de etanşare pentru tâmplărie/
garnituri de etanşare pentru tâmplărie, fibre din
plastic, altele decât cele utilizate la produsele
textile, opritoare din cauciuc pentru ferestre.
19. Materiale, nemetalice, pentru clădiri
şi construcţii, ţevi rigide cu excepția
celor de metal pentru construcţii, asfalt,
smoală şi bitum, construcţii nemetalice
transportabile, monumente, nemetalice, sticlă
pentru construcţii, ferestre batante, nemetalice,
pervaze, nemetalice, geamuri din sticlă, altele
decât geamurile vehiculelor, geamuri din sticlă
pentru construcţii, cadre de ferestre, nemetalice,
ferestre, nemetalice, plase împotriva insectelor,
nemetalice, tăblii pentru uşi, nemetalice, tocuri
de uşi, nemetalice/rame de uşi, nemetalice,
jaluzele exterioare, nemetalice şi netextile.
35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
procesarea administrativă a ordinelor de
achiziţie, asistenţă administrativă pentru a
răspunde la cererile de ofertă/asistenţă,
oferirea de informaţii comerciale şi consiliere
pentru consumatori în alegerea bunurilor şi
serviciilor, oferirea de informaţii de contact
comerciale şi de afaceri, servicii de intermediere
comercială, furnizarea unei pieţe comerciale
online pentru cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri
şi servicii, prezentarea produselor în mediile de
comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, promovarea vânzarilor pentru terţi.
37. Servicii de construcţii, servicii de instalaţii şi
reparaţii, extracţii miniere, forare pentru petrol și
gaze, servicii de tâmplărie, instalarea uşilor şi
ferestrelor.
38. Servicii de telecomunicaţii, transmiterea cu
ajutorul calculatorului a mesajelor şi imaginilor,
trimiterea de mesaje, transmiterea e-mailurilor.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii, livrarea
bunurilor, operaţiuni de încărcare-descărcare,
depozitarea de bunuri, împachetarea bunurilor.
40. Tratarea materialelor, reciclarea gunoaielor
și deșeurilor, filtrarea aerului și tratarea apei,
servicii de imprimare, conservarea alimentelor și
a băuturilor, servicii de sablare, tratamente de
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colorare a geamurilor, reprezentând un strat de
acoperire superficial, lipire.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură cu
acestea, analize industriale, servicii de cercetare
industrială şi design industrial, servicii de
control și autentificare a calității, proiectarea
şi dezvoltarea de componente hardware şi
software ale calculatorului, software ca serviciu
(SaaS).

───────

(210) M 2022 01600
(151) 02/03/2022
(732) DYNAMIC SELLING GROUP SRL,

STR. FRUNZEI, NR. 106, BLOC
3F, AP. 44, JUDEŢUL GALAŢI,
MUNICIPIUL GALAŢI, GALAȚI,
ROMANIA

(540)

hauzen
(531) Clasificare Viena:

29.01.04; 27.05.01; 03.05.05; 03.05.20;
03.05.24

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

6. Metale comune şi aliaje ale acestora,
minereuri, materiale metalice pentru structuri şi
construcţii, construcţii metalice transportabile,
cabluri şi fire neelectrice din metal comun,
fierărie, articole mici din armătură metalică,
containere din metal pentru depozitare sau
transport, seifuri, benzi metalice pentru legare/
benzi metalice pentru înfăşurare sau fixare,
legături metalice, colţare metalice pentru
construcţii, materiale de construcţii din metal,
ferestre batante din metal, bolţuri cu ochi/
şuruburi cu inel, fitinguri metalice pentru
ferestre, balamale metalice, feronerie/articole
metalice, de mică dimensiune, piuliţe metalice,
pervaze metalice, opritoare metalice, balamale

metalice, opritoare metalice pentru ferestre,
scripeţi din metal pentru ferestre, bolţuri
pentru cadrele ferestrelor, elemente metalice
pentru fixarea ferestrelor, cadre metalice pentru
ferestre, deschizători din metal pentru ferestre,
neelectrice, închizători din metal pentru ferestre,
neelectrice, ferestre metalice.
9. Aparate şi instrumente ştiinţifice, de
cercetare, navigaţie, topografie, fotografie,
cinematografie, audiovizuale, optică, cântărire,
măsurare, semnalizare, detectare, testare,
inspectare, salvare şi învăţare, aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuţia,
transformarea, acumularea, reglementarea sau
controlul distribuţiei sau utilizării energiei
electrice, aparate şi instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea,reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginii sau datelor,
suporturi de date stocate sau descărcabile,
software pentru computere, suporturi de
stocare digitale sau analog, mecanisme pentru
aparate care funcţionează cu fise, case de
marcat, dispozitive de calculat, computere și
dispozitive periferice pentru computere, costume
pentru scufundări, măşti pentru scufundări,
dopuri de urechi pentru scufundări, cleşti
de nas pentru scufundări sau înot, mănuşi
pentru scufundări, aparate de respirat pentru
înot subacvatic, dispozitive pentru stingerea
incendiilor, aplicaţii software pentru calculator,
descărcabile, platforme software de calculator,
înregistrate sau descărcabile.
17. Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică,
neprelucrate şi semiprelucrate, şi înlocuitori
pentru toate aceste materiale, materiale plastice
şi răşini în formă extrudată pentru utilizare
în fabricare, materiale de etanşare, umplere
şi izolare, ţevi, tuburi şi furtunuri flexibile,
nemetalice, benzi de etanşare pentru tâmplărie/
garnituri de etanşare pentru tâmplărie, fibre din
plastic, altele decât cele utilizate la produsele
textile, opritoare din cauciuc pentru ferestre.
19. Materiale, nemetalice, pentru clădiri
şi construcţii, ţevi rigide cu excepția
celor de metal pentru construcţii, asfalt,
smoală şi bitum, construcţii nemetalice
transportabile, monumente, nemetalice, sticlă
pentru construcţii, ferestre batante, nemetalice,
pervaze, nemetalice, geamuri din sticlă, altele
decât geamurile vehiculelor, geamuri din sticlă
pentru construcţii, cadre de ferestre, nemetalice,
ferestre, nemetalice, plase împotriva insectelor,
nemetalice, tăblii pentru uşi, nemetalice, tocuri
de uşi, nemetalice/rame de uşi, nemetalice,
jaluzele exterioare, nemetalice şi netextile.

(591) Culori revendicate: albastru (Pantone
3265 C)
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35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
procesarea administrativă a ordinelor de
achiziţie, asistenţă administrativă pentru a
răspunde la cererile de ofertă/asistenţă,
oferirea de informaţii comerciale şi consiliere
pentru consumatori în alegerea bunurilor şi
serviciilor, oferirea de informaţii de contact
comerciale şi de afaceri, servicii de intermediere
comercială, furnizarea unei pieţe comerciale
online pentru cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri
şi servicii, prezentarea produselor în mediile de
comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, promovarea vânzarilor pentru terţi.
37. Servicii de construcţii, servicii de instalaţii şi
reparaţii, extracţii miniere, forare pentru petrol și
gaze, servicii de tâmplărie, instalarea uşilor şi
ferestrelor.
38. Servicii de telecomunicaţii, transmiterea cu
ajutorul calculatorului a mesajelor şi imaginilor,
trimiterea de mesaje, transmiterea e-mailurilor.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii, livrarea
bunurilor, operaţiuni de încărcare-descărcare,
depozitarea de bunuri, împachetarea bunurilor.
40. Tratarea materialelor, reciclarea gunoaielor
și deșeurilor, filtrarea aerului și tratarea apei,
servicii de imprimare, conservarea alimentelor și
a băuturilor, servicii de sablare, tratamente de
colorare a geamurilor, reprezentând un strat de
acoperire superficial, lipire.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură cu
acestea, analize industriale, servicii de cercetare
industrială şi design industrial, servicii de
control și autentificare a calității, proiectarea
şi dezvoltarea de componente hardware şi
software ale calculatorului, software ca serviciu
(SaaS).

───────

(210) M 2022 01601
(151) 02/03/2022
(732) BEXMON SRL, STR. BRAZILOR,

NR. 9, JUDEȚ COVASNA, TARGUL
SECUIESC, 525400, COVASNA,
ROMANIA

(540)

brico.ro
(531) Clasificare Viena:

27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2022 01602
(151) 02/03/2022
(732) SC ALEVIA SRL, STR. ANA

IPATESCU, NR. 9, JUDEȚ
SUCEAVA, FALTICENI, 725200,
SUCEAVA, ROMANIA

(540)

Optimicin
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluși, suplimente alimentare de uz medical
pentru oameni și animale, dezinfectante,
fungicide, ierbicide, preparate și articole
dentare și produse medicinale pentru îngrijirea
dinților, apă medicinală de gură, preparate
farmaceutice pentru uz stomatologic, produse
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medicinale pentru curățarea dinților, produse și
articole pentru igienă, suplimente alimentare şi
preparate dietetice de uz medical, suplimente
dietetice pe bază de propolis, alimente pentru
bebeluși, alimente dietetice de uz medical,
antioxidanți, băuturi (suplimente dietetice),
batoane care înlocuiesc o masă, ca supliment
nutritiv, pentru sporirea energiei, bomboane
medicinale, băuturi pe bază de vitamine,
ceai medicinal, preparate cu minerale și
vitamine, preparate dietetice și alimentare,
preparate multivitaminice, suplimente vitaminice
și minerale, plasturi şi materiale pentru
pansamente, remedii naturale și farmaceutice,
preparate cu extracte din plante medicinale,
alifii medicinale, aminoacizi de uz medical,
analeptice, analgezice, anestezice, antibiotice,
anticorpi, antidepresive, antidoturi, antiemetice
(antivomitive), antihistaminice, antipiretice,
antitoxine, antitusive, antivirale, balsamuri de
uz farmaceutic, balsamuri de uz medical,
băuturi minerale de uz medicinal, calmante,
compoziții farmaceutice, creme de protecție
medicinale, digestive, diuretice, dropsuri de
uz medical, elixiruri (preparate farmaceutice),
extracte din plante de uz medical, produse
chimico-farmaceutice, geluri antibacteriene,
geluri antiinflamatoare, ierburi medicinale,
infuzii din plante medicinale, laxative, loțiuni
de uz farmaceutic, loțiuni pentru îngrijirea
pielii (de uz medical), medicamente, picături
nazale de uz medical, picături pentru ochi,
picături pentru urechi, poțiuni (preparate)
medicinale, preparate antibacteriene, preparate
antiinflamatorii, preparate dermatologice,
preparate farmaceutice, preparate pentru
calmarea durerii, preparate și substanțe cu
minerale de uz medical, preparate și substanțe
farmaceutice, preparate cu vitamina a, preparate
cu vitamina b, preparate cu vitamina c, preparate
cu vitamina d, preparate pe baza de vitamine
sub forma de suplimente alimentare, produse
de panificaţie pentru diabetici adaptate uzului
medical, preparate antiparazitare, preparate
chimice pentru scopuri medicale, pâine de uz
terapeutic îmbogăţită cu vitamine, siropuri de
uz farmaceutic, șervețele impregnate cu loțiuni
farmaceutice, spray de gură medicinal, sprayuri
medicinale, săruri pentru scopuri medicale,
suplimente homeopate, uleiuri medicinale,
unguente de uz farmaceutic, alcool medicinal,
ape termale, lubrifianți de uz medical, biocide,
preparate și articole sanitare, dezinfectanți și
antiseptice, articole absorbante pentru igiena
personală, săpunuri și detergenți medicinali și
dezinfectanți, șampoane medicinale, preparate
pentru igienizarea aerului, soluții de curățare

30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
faină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, plante aromatice
conservate, oțet, sosuri și alte condimente,
cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
amestecuri de ceai, amestecuri de pulberi de
ceai, băuturi din ceai nemedicinale, băuturi
pe bază de ceai (nemedicamentoase), ceaiuri
din plante, altele decât cele de uz medicinal,
esențe de ceai cu excepţia esenţelor eterice
şi a uleiurilor esenţiale, extracte de ceai cu
excepţia uleiurilor esenţiale, înlocuitori de ceai,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate făcute din
cereale, pâine, produse de patiserie şi cofetărie,
îngheţată comestibilă, batoane de cereale
și batoane energizante, dulciuri (bomboane),
bomboane mentolate, tablete de ciocolată și
gumă de mestecat, produse de patiserie,
prăjituri, tarte și biscuiți (prăjiturele), semințe
procesate, amidon și produsele acestora,
preparate coapte și drojdie, zahăr, miere, sirop
de melasă, îndulcitori naturali, glazuri dulci și
umpluturi, produse apicole, praf de copt, sare,
muştar, oţet, sosuri (condimente), mirodenii,
arome și condimente, gheață, înghețată, iaurt
înghețat și șerbeturi, grisine subtiri, grisine
groase, oţet, oţet din fructe, oţet din vin,
oţet aromat, quinoa prelucrată, paste de
quinoa, fructe goji uscate, siropuri aromatizate
(îndulcitori).

───────

de uz medical, produse pentru dezodorizarea
și purificarea aerului, sucuri de fructe pentru
diabetici, adaptate pentru uz medical, substanţe
dietetice de uz medical, spray-uri pentru gât.
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(210) M 2022 01603
(151) 02/03/2022
(732) MGI TECH PLUS SRL, BLD.

DACIA, NR. 11, BLOC CORP
B, ETAJ 1, AP. 4, CAMERA
2, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

1x2.RO
(531) Clasificare Viena:

27.05.17; 27.05.25; 29.01.01; 29.01.02;
29.01.07

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

9. Software pentru administrarea de jocuri și
jocuri de noroc online.
16. Reviste în domeniul jocurilor și jocurilor de
noroc.
41. servicii de jocuri de noroc, servicii de jocuri
de noroc, servicii de cazino (jocuri de noroc),
servicii de cazino, pariuri și jocuri de noroc,
servicii de jocuri de noroc online de pe dispozitive
mobile.
42. Servicii externalizate furnizate in domeniul
tehnologiei informatiei, sofware ca serviciu,
inchirierea serverelor web.

───────

(210) M 2022 01604
(151) 02/03/2022
(732) WEBWAVERS, STR. SEPTIMIU

ALBINI, NR. 19 - 21, ETAJ 2, AP.
22, JUDEȚ CLUJ, CLUJ NAPOCA,
400409, CLUJ, ROMANIA

(540)

WAVEMYTH

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

42. Proiectare de pagini web, creare de pagini
web, programare de pagini web, proiectare
de portaluri web, design de site-uri web,
actualizarea paginilor web pentru terți, proiectare
de site-uri web, întreținere de site-uri web,
programare de pagini web personalizate, servicii
de proiectare de pagini web, creare și întreținere
de pagini web, construire și întreținere de pagini
web, servicii de dezvoltare de pagini web,
dezvoltare de pagini web pentru terți, consultanță
în materie de design web, gestionare de pagini
web pentru terți, compilare de pagini web pentru
internet, crearea și întreținerea siturilor web
pentru terți, creare, proiectare și întreținere
de pagini web, design de pagini principale și
pagini web, proiectare de pagini web în scopuri
publicitare, creare de pagini web pentru alte
persoane, proiectare, creare și programare de
pagini web, crearea și întreținerea de pagini
web personalizate, consultanță în materie de
design de pagini web, servicii de proiectare și
creare de pagini web, elaborare și întreținere de
pagini web pentru terți, crearea și proiectarea de
pagini web pentru terți, scriere la comandă de
programe, de software și de coduri de calculator
pentru crearea de pagini web pe internet,
consultanță privind crearea și proiectarea de
site-uri web pentru comerț electronic, proiectare
și actualizare de pagini principale și de site-uri
web, proiectare și realizare de pagini principale
și de site-uri web, proiectare și dezvoltare
de software pentru dezvoltare de site-uri web,
servicii de testare a gradului de încărcare a site-
urilor web, design, creare, găzduire și întreținere
de site-uri web pentru terți, creare de pagini
web stocate electronic pentru servicii online și
pe internet, servicii de administrare de site-uri
web și hosting online pentru terți, planificare,
creare, dezvoltare și întreținere de site-uri web
online pentru terți, proiectare și design grafic
pentru crearea paginilor web pe internet, creare
și întreținere de site-uri web pentru telefoane
mobile, creare, întreținere și găzduire de site-uri
web pentru alte persoane, proiectare și creare
de pagini principale și pagini web, proiectare
și design grafic pentru crearea site-urilor web,
consultanță privind crearea și proiectarea de
site-uri web, proiectare și implementare de
pagini web în rețea pentru terți, creare și
întreținere de site-uri (pagini web) pentru terți,
crearea și întreținerea de site-uri web pentru
telefoane mobile, proiectare și dezvoltare de
pagini principale și site-uri web, servicii it, servicii
de proiectare, servicii în domeniul științei și

(591) Culori revendicate: galben deschis,
portocaliu, maro
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tehnologiei, testare, autentificare și controlul
calității.

───────

(210) M 2022 01606
(151) 02/03/2022
(732) IOANA NICOLETA CIOBANU,

CALEA BUCURESTI NR.32, BL.U4,
SC.A, ET.4, AP.14, JUD. ARGEȘ,
PITEȘTI, ARGEȘ, ROMANIA

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

(540)

PRIMERA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.24

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

35. Strângerea la un loc, în folosul terților, a
bijuteriilor (cu excepția transportului acestora),
permițând clienților să vadă şi să cumpere
în mod convenabil aceste bunuri, astfel
de servicii pot fi furnizate prin intermediul
magazinelor de vânzare cu amănuntul, sau
prin intermediul site-urilor web, servicii de
vânzare cu amănuntul referitoare la bijuterii,
promovarea comerciala, servicii de comerț
online cu amănuntul referitoare la bijuterii.
36. Servicii oferite de case de amanet.

───────

(210) M 2022 01608
(151) 02/03/2022
(732) ND PHARMA SRL, CALEA

MOLDOVEI NR.197, JUD. BACĂU,
BACĂU, BACĂU, ROMANIA

(740) ALECU BOGDAN, STRADA
L.PATRASCANU NR. 2, JUD. BACĂU,
BACĂU, 600018, BACĂU, ROMANIA

(540)

GamaNatura BioPROTECT
Aport important
de tulpini lactice

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 19.11.04; 19.01.03;
29.01.01; 29.01.03

clase:
5. Ceară dentară, laxative, pilule pentru
slăbit, adjuvanți pentru uz medical, preparate
astringente de uz medical, acaricide, aconitină,
aldehide de uz farmaceutic, algicide, alginat
pentru uz farmaceutic, ioduri alcaline de uz
farmaceutic, alcaloizi de uz medical, alcool
medicinal, preparate din aloe vera pentru
uz farmaceutic, amalgam dentar, aminoacizi
de uz medical, aminoacizi de uz veterinar,
analgezice, anestezice, scoarță de angostura
(arbori din america de sud de tip galipea
officinalis sau cusparia trifoliata) de uz medical,
soluții antibacteriene pentru spălarea mâinilor,
săpun antibacterian, antibiotice, preparate
pentru distrugerea păduchilor (pediculicide),
șampoane pediculicide, paraziticide, antiseptice,
tampoane de vată antiseptice, preparate
de uz medical pentru inhibarea apetitului,
pastile pentru suprimarea apetitului, remedii

(591) Culori revendicate: verde, roz
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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pentru medicina umană, medicamente de uz
veterinar, remedii de uz dentar, remedii contra
constipației, vată sterilă (aseptică), ceaiuri
antiastmatice, eteri de uz farmaceutic, produse
caustice de uz farmaceutic, bandaje de uz
medical pentru ochi, acetați de uz farmaceutic,
scutece chiloței pentru bebeluși, alimente
pentru bebeluși, săruri de uz medical pentru
baie, preparate pentru baie de uz medical,
otrăvuri bacteriene, preparate bacteriene de uz
medical sau veterinar, preparate bacteriologice
de uz medical sau veterinar, fibre dietetice,
balsamuri de uz medical, preparate balsamice
de uz medical, bandaje pentru pansat, scoarțe
de copac de uz farmaceutic, vată de uz
medicinal, calmante, culturi de țesuturi biologice
pentru uz veterinar, preparate biologice de uz
medical, preparate biologice de uz veterinar,
biocide, preparate pe bază de bismut pentru
uz farmaceutic, subnitrat de bismut de uz
farmaceutic, apă de plumb, sânge pentru uz
medical, hematogen, lipitori de uz medical,
plasmă sangvină, creioane hemostatice, tablete
de uz farmaceutic, pilule pentru bronzat, brom
de uz farmaceutic, pudră de cantaridă, produse
chimice pentru tratarea mălurăi, preparate
chimice pentru tratarea bolilor care afectează
plantele cerealiere, produse chimice pentru
tratamentul filoxerăei, produse chimice pentru
tratarea bolilor viței de vie, anticoncepționale
(produse chimice), conductori chimici pentru
electrozi de electrocardiograf, produse chimice
pentru tratarea manei, preparate chimice pentru
diagnosticarea sarcineii, preparate chimice
de uz medical), preparate chimice de uz
farmaceutic), preparate chimice de uz veterinar,
reactivi chimici de uz medical sau veterinar,
produse chimico farmaceutice, chinchină de uz
medical, chinolină de uz medical, implanturi
chirurgicale formate din țesuturi vii, adezivi
chirurgicali, cloral hidrat de uz farmaceutic,
cloroform, scoarță de condurango de uz medical,
curara, prosoape sanitare, decocturi de uz
farmaceutic, cimenturi dentare, dezodorizante
pentru îmbrăcăminte sau materiale textile,
deodorante, altele decât cele de uz personal
sau de uz veterinar, dezinfectante, dezinfectante
pentru wc-uri chimice, dezinfectante folosite
pentru igienă, săpunuri dezinfectante, detergenți
(detersivi) de uz medical, pâine pentru diabetici,
adaptată în scopuri medicale, preparate de
diagnosticare, preparate de diagnosticare pentru
uz veterinar, reactivi biomarkeri de diagnostic
pentru uz medical, diastaze de uz medical,
substanţe dietetice de uz medical, băuturi
dietetice de uz medical, alimente dietetice de
uz medical, digitalină, ulei eteric de mărar

de uz medical, droguri de uz medical, aliaje
de metale prețioase de uz stomatologic,
preparate albuminoase de uz medical, elixiruri
(preparate farmaceutice), gențiană de uz
farmaceutic, enzime de uz medical, enzime
de uz veterinar, preparate enzimatice de uz
medical, preparate enzimatice de uz veterinar,
acetat de aluminiu de uz farmaceutic, esteri de
uz farmaceutic, eucaliptol de uz farmaceutic,
eucalipt de uz farmaceutic, anason de uz
medical, fermenți de uz farmaceutic, grăsimi de
uz medical, grăsimi de uz veterinar, antipiretice,
făină de pește pentru uz farmaceutic, hârtie
pentru prins muște, clei pentru prins muște,
preparate pentru omorât muște, formaldehidă
de uz farmaceutic, produse contra degerăturilor,
unguent antidegerături de uz farmaceutic,
fungicide, acid galic de uz farmaceutic, gaz de uz
medical, alimente uscate prin înghețare adaptate
pentru uz medical, carne uscată prin înghețare
adaptată pentru uz medical, truse portabile
de medicamente, gelatină pentru uz, geluri
pentru stimularea sexuală, lăptișor de matcă
pentru uz farmaceutic, otrăvuri, glucoza de uz
medical, glicerină de uz medical, glicerofosfați,
amalgame dentare din aur, gaiacol de uz
farmaceutic, gumă de uz medical, gume-gutta
de uz medical, balsam de gurjun (gurgu,
gurgum sau gurjum) de uz medical, adezivi
pentru proteze dentare, hemoglobină, produse
antihemoroidale, agenți pentru combaterea
ciupercii de putregai uscat, drojdie de uz
farmaceutic, plasturi, remedii contra transpirației
picioarelor, remedii contra transpirației, erbicide,
cărbune de lemn de uz farmaceutic, alimente
omogenizate adaptate pentru uz medical,
extracte de hamei de uz farmaceutic, hormoni
de uz medical, ciment pentru copitele
animalelor, soluții contra bătăturilor, inele
pentru bătăturile de la picioare, produse
repulsive pentru câini, produse pentru spălarea
câinilor (insecticide), hidrastină, hidrastinină,
preparate imunostimulatoare, vaccinuri, fillere
dermice injectabile, scutece igienice pentru
incontinență, insecticide, insectifuge, șampoane
insecticide pentru animale, soluții insecticide
pentru spălături veterinare, lubrifianți sexuali
personali, alge roșii marine de uz medical,
izotopi de uz medical, jalapă, iod de uz
farmaceutic, ioduri de uz farmaceutic, iodoform,
tinctură de iod, pastă de jojoba de uz medical
(arbore fructifer meridional), săruri de potasiu
de uz medical, calomel (fungicide), sprayuri
refrigerante pentru uz medical, camfor de
uz medical, ulei camforat de uz medical,
zahăr candel cristalizat de uz medical, capsule
fabricate din polimeri pe bază de dendrimeri
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pentru produse farmaceutice, capsule pentru
medicamente, cașete pentru uz farmaceutic,
carbonil (antiparazitar), cataplasme, catechu
(extract de acacia catechu) de uz farmaceutic,
gumă de mestecat de uz medical, cauciuc
de uz dentar, germicide, benzi adezive pentru
uz medical, benzi adezive pentru medicină,
ciment de os pentru chirurgie și ortopedie,
cocaină, colagen de uz medical, colodiu de
uz farmaceutic, picături pentru ochi, comprese,
ierburi de fumat de uz medical, extracte din
plante de uz medical, ceaiuri din plante pentru
uz medicinal, creozot de uz farmaceutic, scoarță
de croton, culturi de microorganisme de uz
medical sau veterinar, lemn dulce de uz
farmaceutic, produse pentru distrugerea larvelor,
ulei din ficat de cod, semințe de in de uz
farmaceutic, făină de in de uz farmaceutic,
lecitină de uz medical, linimente (preparate
farmaceutice lichide sau semisolide folosite
pentru fricțiuni sau aplicații locale), soluții pentru
lentile de contact, solvenți pentru îndepărtarea
plasturilor, loțiuni de uz farmaceutic, loțiuni de
uz veterinar, produse pentru purificarea aerului,
lupulină de uz farmaceutic, magnezie de uz
farmaceutic, malț de uz farmaceutic, băuturi
din lapte de malț de uz medical, emulsie
de migdale de uz farmaceutic, scoarță de
manglier de uz farmaceutic, lumânări pentru
masaj de uz terapeutic, produse chimice pentru
distrugerea șoarecilor, preparate medicale
pentru slăbire, picături pentru ochi medicinale,
furaj medicamentos, poțiuni medicinale, loțiuni
de păr medicamentoase, ierburi medicinale,
infuzii medicinale, preparate medicinale pentru
creșterea părului, loțiuni medicinale după-ras,
săpunuri medicinale, șampoane medicinale,
șampoane medicinale pentru animale de
companie, ceai medicinal, preparate de toaletă
medicinale, șampoane uscate medicinale,
produse medicinale pentru curățarea dinților,
apă de mare pentru băi medicinale, faină
de uz farmaceutic, apă de melisă pentru uz
farmaceutic, unsoare pentru muls, slipuri pentru
menstruaţie, mentol, fermenți lactici de uz
farmaceutic, lapte praf pentru copii mici, lactoză
pentru uz farmaceutic, suplimente alimentare
pe bază de minerale, ape minerale pentru
uz medicinal, săruri de ape minerale, brățări
impregnate cu produse pentru respingerea
insectelor, șervețele impregnate cu loțiuni
farmaceutice, preparate pentru tratarea acneei,
preparate pentru tratarea arsurilor, produse
sterilizante pentru soluri, produse antiurice,
preparate pentru calozități, produse pentru
odorizarea aerului, preparate pentru facilitarea
erupției dinților, preparate de uz medical

pentru spălături, preparate pentru reducerea
activității sexuale, preparate pentru distrugerea
animalelor dăunătoare, ceară pentru mulaje
dentare, moleschin de uz medical, chiloți
igienici, nămol pentru baie, nămoluri medicinale,
preparate pentru combaterea moliilor, hârtie cu
insecticid contra moliilor, apă de gură pentru
uz medical, corn de secară de uz farmaceutic,
scoarță de mirobolan de uz farmaceutic, bulion
de cultură pentru bacteriologie, alimente pe
bază de albumină de uz medical, substanțe
nutritive pentru microorganisme, suplimente
nutritive, suplimente alimentare pe bază de
pudră de acai, suplimente alimentare pe bază
de albumină, suplimente nutritive pe bază de
alginat, suplimente alimentare pe bază de
enzime, suplimente alimentare pe bază de
lăptișor de matcă, suplimente alimentare pe
bază de glucoză, suplimente alimentare pe
bază de drojdie, suplimente dietetice pe bază
de cazeină, suplimente alimentare pe bază
de semințe de in, suplimente alimentare pe
bază de ulei de semințe de in, suplimente
alimentare pe bază de lecitină, suplimente
alimentare pe bază de polen, suplimente
alimentare pe bază de propolis, suplimente
alimentare proteice, suplimente alimentare pe
bază de germeni de grâu, suplimente alimentare
pentru animale, suplimente alimentare cu efect
cosmetic, narcotice, bicarbonat de sodiu de uz
farmaceutic, săruri de sodiu de uz medical,
produse derivate din procesarea cerealelor
pentru uz dietetic sau medical, substanțe cu
acțiune în bolile de nervi, gumă cu nicotină
destinată utilizării ca sprijin în procesul renunțării
la fumat, plasturi cu nicotină destinați utilizării ca
ajutători pentru renunțarea la fumat, preparate
nutraceutice de uz terapeutic sau medical,
uleiuri medicinale, opiate, opiu, opodeldoc
(liniment), produse organoterapeutice, pastile
antioxidante, hârtie pentru cataplasme cu
muștar, zgărzi antiparazitare pentru animale,
produse antiparazitare, pectină de uz
farmaceutic, pepsine de uz farmaceutic, peptone
de uz farmaceutic, pudră de perle pentru uz
medicinal, pesticide, mentă de uz farmaceutic,
extracte vegetale de uz farmaceutic, plasturi cu
suplimente de vitamine, creioane caustice pentru
scopuri medicale, preparate farmaceutice,
preparate pe bază de var pentru uz famaceutic,
preparate farmaceutice pentru tratarea mătreții,
preparate pentru arsuri solare de uz farmaceutic,
produse farmaceutice pentru îngrijirea pielii,
fenol de uz farmaceutic, fosfați de uz
farmaceutic, preparate fitoterapeutice de uz
medical, produse anticriptogamice, pomezi
de uz medical, porțelan pentru proteze
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dentare, preparate bronhodilatatoare, preparate
cu oligoelemente pentru consum uman și
animal, produse pentru sterilizare, propolis
pentru uz farmaceutic, suplimente proteice
pentru animale, praf de piretru, quassia (lemn
amar) de uz medical, quebracho de uz medical,
alifie cu mercur, substanțe radioactive de uz
medical, radiu de uz medical, otravă pentru
șobolani, bețișoare fumigante, produse pentru
fumigație, de uz medical, hârtie de turnesol
de uz medical, hârtie de turnesol de uz
veterinar, preparate pentru curățarea lentilelor
de contact, truse medicale de voiaj, rădăcina
de revent de uz farmaceutic, săruri contra
leșinului, ulei de ricin de uz medical, substanțe
de contrast radiologic pentru uz medical,
unguente de uz farmaceutic, săruri de uz
medical, săruri pentru băi de ape minerale,
sarsaparilla pentru uz medicinal, oxigen de uz
medical, băi de oxigen, chiloți absorbanți pentru
incontinență, acizi de uz farmaceutic, fire de
uz medical, somnifere, abrazivi de uz dentar,
preparate pentru distrugerea limacșilor, floare
de pucioasă de uz farmaceutic, fitile de sulf
(dezinfectante), muștar de uz farmaceutic, ulei
de muștar de uz medical, sinapisme, seruri,
medicamente seroterapeutice, produse sicative
de uz medical, siropuri de uz farmaceutic,
bandaje scapulare de uz chirurgical, produse
antisolare (unguente contra arsurilor solare),
celule stem de uz medical, celule stem
pentru uz veterinar, amidon de uz dietetic sau
farmaceutic, steroizi, tampoane pentru alăptat,
stricnină, substanțe astringente, sulfamide
(medicamente), supozitoare, extracte de tutun
(insecticide), țigarete fără tutun, de uz medical,
tampoane pentru menstruație, terebentină de
uz farmaceutic, ulei de terebentină de uz
farmaceutic, preparate terapeutice pentru baie,
ape termale, timol de uz farmaceutic, produse
pentru spălarea animalelor (insecticide), tincturi
de uz medical, tonice (medicamente),
transplanturi (țesuturi vii), glucoză de uz medical,
produse pentru distrugerea verminei, spălături
vaginale de uz medical, vaselină rectificată de uz
medical, tifon pentru pansamente, pansamente
de uz medical, pansamente chirurgicale, vată
hidrofilă, digestive de uz farmaceutic, produse
vezicante, produse veterinare, produse pentru
spălarea vitelor (insecticide), preparate cu
vitamine, seringi preumplute de uz medical,
creioane contra negilor, apă oxigenată de
uz medical, bețișoare cu vată pentru uz
medical, substanțe rășinoase insectifuge, tartru
de uz farmaceutic, scutece pentru animale
de companie, bureți vulnerari, antihelmintice,
rădăcini ale plantelor medicinale, materiale

pentru plombarea dinților, lacuri dentare, lemn
de cedru folosit ca insectifug, eteri de celuloză
de uz farmaceutic, esteri de celuloză de uz
farmaceutic, zahăr de uz medical.

───────

(210) M 2022 01610
(151) 02/03/2022
(732) UNIVERSITATEA DIN ORADEA,

STR. UNIVERSITĂŢII NR. 1,
JUDEŢ BIHOR, ORADEA, 410087,
BIHOR, ROMANIA

(540)

UNIVERSITATEA
DIN ORADEA 1780

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.24; 27.07.01;
27.07.24; 07.01.25; 01.15.05; 05.03.16

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

41. Educație, furnizarea de instruiere,
divertisment, activități sportive și culturale.
42. Servicii științifice și tehnologice precum
și de cercetare și proiectare în legătură cu
acestea, analize industriale, servicii de cercetare
industrială și design industrial, servicii de control
și autentificare a calității, proiectare și dezvoltare
de componente haardware și software ale
calculatorului.

───────

(591) Culori revendicate: albastru (Pantone
2757 C), galben (Pantone 1225 C)
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(210) M 2022 01612
(151) 02/03/2022
(732) SC ALEVIA SRL, STR. ANA

IPATESCU NR. 9, JUD. SUCEAVA,
FALTICENI, 725200, SUCEAVA,
ROMANIA

(540)

Heparepar
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluși, suplimente alimentare de uz medical
pentru oameni și animale, dezinfectante,
fungicide, ierbicide, preparate și articole
dentare și produse medicinale pentru îngrijirea
dinților, apă medicinală de gură, preparate
farmaceutice pentru uz stomatologic, produse
medicinale pentru curățarea dinților, produse și
articole pentru igienă, suplimente alimentare şi
preparate dietetice de uz medical, suplimente
dietetice pe bază de propolis, alimente pentru
bebeluși, alimente dietetice de uz medical,
antioxidanți, băuturi (suplimente dietetice),
batoane care înlocuiesc o masă, ca supliment
nutritiv, pentru sporirea energiei, bomboane
medicinale, băuturi pe bază de vitamine,
ceai medicinal, preparate cu minerale și
vitamine, preparate dietetice și alimentare,
preparate multivitaminice, suplimente vitaminice
și minerale, plasturi şi materiale pentru
pansamente, remedii naturale și farmaceutice,
preparate cu extracte din plante medicinale,
alifii medicinale, aminoacizi de uz medical,
analeptice, analgezice, anestezice, antibiotice,
anticorpi, antidepresive, antidoturi, antiemetice
(antivomitive), antihistaminice, antipiretice,
antitoxine, antitusive, antivirale, balsamuri de
uz farmaceutic, balsamuri de uz medical,
băuturi minerale de uz medicinal, calmante,
compoziții farmaceutice, creme de protecție
medicinale, digestive, diuretice, dropsuri de
uz medical, elixiruri (preparate farmaceutice),
extracte din plante de uz medical, produse
chimico-farmaceutice, geluri antibacteriene,
geluri antiinflamatoare, ierburi medicinale,
infuzii din plante medicinale, laxative, loțiuni
de uz farmaceutic, loțiuni pentru îngrijirea
pielii (de uz medical), medicamente, picături
nazale de uz medical, picături pentru ochi,
picături pentru urechi, poțiuni (preparate)

30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
faină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, plante aromatice
conservate, oțet, sosuri și alte condimente,
cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
amestecuri de ceai, amestecuri de pulberi de
ceai, băuturi din ceai nemedicinale, băuturi
pe bază de ceai (nemedicamentoase), ceaiuri
din plante, altele decât cele de uz medicinal,
esențe de ceai cu excepţia esenţelor eterice
şi a uleiurilor esenţiale, extracte de ceai cu
excepţia uleiurilor esenţiale, înlocuitori de ceai,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate făcute din
cereale, pâine, produse de patiserie şi cofetărie,
îngheţată comestibilă, batoane de cereale
și batoane energizante, dulciuri (bomboane),
bomboane mentolate, tablete de ciocolată și
gumă de mestecat, produse de patiserie,
prăjituri, tarte și biscuiți (prăjiturele), semințe
procesate, amidon și produsele acestora,
preparate coapte și drojdie, zahăr, miere, sirop
de melasă, îndulcitori naturali, glazuri dulci și
umpluturi, produse apicole, praf de copt, sare,

medicinale, preparate antibacteriene, preparate
antiinflamatorii, preparate dermatologice,
preparate farmaceutice, preparate pentru
calmarea durerii, preparate și substanțe cu
minerale de uz medical, preparate și substanțe
farmaceutice, preparate cu vitamina a, preparate
cu vitamina b, preparate cu vitamina c, preparate
cu vitamina d, preparate pe baza de vitamine
sub forma de suplimente alimentare, produse
de panificaţie pentru diabetici adaptate uzului
medical, preparate antiparazitare, preparate
chimice pentru scopuri medicale, pâine de uz
terapeutic îmbogăţită cu vitamine, siropuri de
uz farmaceutic, șervețele impregnate cu loțiuni
farmaceutice, spray de gură medicinal, sprayuri
medicinale, săruri pentru scopuri medicale,
suplimente homeopate, uleiuri medicinale,
unguente de uz farmaceutic, pansamente,
bandaje și plasturi medicali, preparate și
materiale de diagnostic, alcool medicinal, ape
termale, lubrifianți de uz medical, biocide,
preparate și articole sanitare, dezinfectanți și
antiseptice, articole absorbante pentru igiena
personală, săpunuri și detergenți medicinali și
dezinfectanți, șampoane medicinale, preparate
pentru igienizarea aerului, soluții de curățare
de uz medical, produse pentru dezodorizarea
și purificarea aerului, sucuri de fructe pentru
diabetici, adaptate pentru uz medical, substanţe
dietetice de uz medical, spray-uri pentru gât.
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muştar, oţet, sosuri (condimente), mirodenii,
arome și condimente, gheață, înghețată, iaurt
înghețat și șerbeturi, grisine subtiri, grisine
groase, oţet, oţet din fructe, oţet din vin,
oţet aromat, quinoa prelucrată, paste de
quinoa, fructe goji uscate, siropuri aromatizate
(îndulcitori).

───────

(210) M 2022 01613
(151) 02/03/2022
(732) SC ALEVIA SRL, STR. ANA

IPATESCU, NR. 9, JUD. SUCEAVA,
FALTICENI, 725200, SUCEAVA,
ROMANIA

(540)

Imunio
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluși, suplimente alimentare de uz medical
pentru oameni și animale, dezinfectante,
fungicide, ierbicide, preparate și articole
dentare și produse medicinale pentru îngrijirea
dinților, apă medicinală de gură, preparate
farmaceutice pentru uz stomatologic, produse
medicinale pentru curățarea dinților, produse și
articole pentru igienă, suplimente alimentare şi
preparate dietetice de uz medical, suplimente
dietetice pe bază de propolis, alimente pentru
bebeluși, alimente dietetice de uz medical,
antioxidanți, băuturi (suplimente dietetice),
batoane care înlocuiesc o masă, ca supliment
nutritiv, pentru sporirea energiei, bomboane
medicinale, băuturi pe bază de vitamine,
ceai medicinal, preparate cu minerale și
vitamine, preparate dietetice și alimentare,
preparate multivitaminice, suplimente vitaminice
și minerale, remedii naturale și farmaceutice,
preparate cu extracte din plante medicinale,
alifii medicinale, aminoacizi de uz medical,
analeptice, analgezice, anestezice, antibiotice,
anticorpi, antidepresive, antidoturi, antiemetice
(antivomitive), antihistaminice, antipiretice,
antitoxine, antitusive, antivirale, balsamuri de
uz farmaceutic, balsamuri de uz medical,
băuturi minerale de uz medicinal, calmante,
compoziții farmaceutice, creme de protecție

30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
faină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, plante aromatice
conservate, oțet, sosuri și alte condimente,
cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
amestecuri de ceai, amestecuri de pulberi de
ceai, băuturi din ceai nemedicinale, băuturi
pe bază de ceai (nemedicamentoase), ceaiuri
din plante, altele decât cele de uz medicinal,
esențe de ceai cu excepţia esenţelor eterice
şi a uleiurilor esenţiale, extracte de ceai cu
excepţia uleiurilor esenţiale, înlocuitori de ceai,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate făcute din

medicinale, digestive, diuretice, dropsuri de
uz medical, elixiruri (preparate farmaceutice),
extracte din plante de uz medical, produse
chimico-farmaceutice, geluri antibacteriene,
geluri antiinflamatoare, ierburi medicinale,
infuzii din plante medicinale, laxative, loțiuni
de uz farmaceutic, loțiuni pentru îngrijirea
pielii (de uz medical), medicamente, picături
nazale de uz medical, picături pentru ochi,
picături pentru urechi, poțiuni (preparate)
medicinale, preparate antibacteriene, preparate
antiinflamatorii, preparate dermatologice,
preparate farmaceutice, preparate pentru
calmarea durerii, preparate și substanțe cu
minerale de uz medical, preparate și substanțe
farmaceutice, preparate cu vitamina a, preparate
cu vitamina b, preparate cu vitamina c, preparate
cu vitamina d, preparate pe baza de vitamine
sub forma de suplimente alimentare, produse
de panificaţie pentru diabetici adaptate uzului
medical, preparate antiparazitare, preparate
chimice pentru scopuri medicale, pâine de uz
terapeutic îmbogăţită cu vitamine, siropuri de
uz farmaceutic, șervețele impregnate cu loțiuni
farmaceutice, spray de gură medicinal, sprayuri
medicinale, săruri pentru scopuri medicale,
suplimente homeopate, uleiuri medicinale,
unguente de uz farmaceutic, pansamente,
bandaje și plasturi medicali, preparate și
materiale de diagnostic, alcool medicinal, ape
termale, lubrifianți de uz medical, biocide,
preparate și articole sanitare, dezinfectanți și
antiseptice, articole absorbante pentru igiena
personală, săpunuri și detergenți medicinali și
dezinfectanți, șampoane medicinale, preparate
pentru igienizarea aerului, soluții de curățare
de uz medical, produse pentru dezodorizarea
și purificarea aerului, sucuri de fructe pentru
diabetici, adaptate pentru uz medical, substanţe
dietetice de uz medical, spray-uri pentru gât.
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cereale, pâine, produse de patiserie şi cofetărie,
îngheţată comestibilă, batoane de cereale
și batoane energizante, dulciuri (bomboane),
bomboane mentolate, tablete de ciocolată și
gumă de mestecat, produse de patiserie,
prăjituri, tarte și biscuiți (prăjiturele), semințe
procesate, amidon și produsele acestora,
preparate coapte și drojdie, zahăr, miere, sirop
de melasă, îndulcitori naturali, glazuri dulci și
umpluturi, produse apicole, praf de copt, sare,
muştar, oţet, sosuri (condimente), mirodenii,
arome și condimente, gheață, înghețată, iaurt
înghețat și șerbeturi, grisine subtiri, grisine
groase, oţet, oţet din fructe, oţet din vin,
oţet aromat, quinoa prelucrată, paste de
quinoa, fructe goji uscate, siropuri aromatizate
(îndulcitori).

───────

(210) M 2022 01614
(151) 02/03/2022
(732) SC ALEVIA SRL, STR. ANA

IPATESCU NR. 9, JUD. SUCEAVA,
FALTICENI, 725200, SUCEAVA,
ROMANIA

(540)

Nutrinergic
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluși, suplimente alimentare de uz medical
pentru oameni și animale, dezinfectante,
fungicide, ierbicide, preparate și articole
dentare și produse medicinale pentru îngrijirea
dinților, apă medicinală de gură, preparate
farmaceutice pentru uz stomatologic, produse
medicinale pentru curățarea dinților, produse și
articole pentru igienă, suplimente alimentare şi
preparate dietetice de uz medical, suplimente
dietetice pe bază de propolis, alimente pentru
bebeluși, alimente dietetice de uz medical,
antioxidanți, băuturi (suplimente dietetice),
batoane care înlocuiesc o masă, ca supliment
nutritiv, pentru sporirea energiei, bomboane
medicinale, băuturi pe bază de vitamine,
ceai medicinal, preparate cu minerale și
vitamine, preparate dietetice și alimentare,
preparate multivitaminice, suplimente vitaminice

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

și minerale, remedii naturale și farmaceutice,
preparate cu extracte din plante medicinale,
alifii medicinale, aminoacizi de uz medical,
analeptice, analgezice, anestezice, antibiotice,
anticorpi, antidepresive, antidoturi, antiemetice
(antivomitive), antihistaminice, antipiretice,
antitoxine, antitusive, antivirale, balsamuri de
uz farmaceutic, balsamuri de uz medical,
băuturi minerale de uz medicinal, calmante,
compoziții farmaceutice, creme de protecție
medicinale, digestive, diuretice, dropsuri de
uz medical, elixiruri (preparate farmaceutice),
extracte din plante de uz medical, produse
chimico-farmaceutice, geluri antibacteriene,
geluri antiinflamatoare, ierburi medicinale,
infuzii din plante medicinale, laxative, loțiuni
de uz farmaceutic, loțiuni pentru îngrijirea
pielii (de uz medical), medicamente, picături
nazale de uz medical, picături pentru ochi,
picături pentru urechi, poțiuni (preparate)
medicinale, preparate antibacteriene, preparate
antiinflamatorii, preparate dermatologice,
preparate farmaceutice, preparate pentru
calmarea durerii, preparate și substanțe cu
minerale de uz medical, preparate și substanțe
farmaceutice, preparate cu vitamina a, preparate
cu vitamina b, preparate cu vitamina c, preparate
cu vitamina d, preparate pe baza de vitamine
sub forma de suplimente alimentare, produse
de panificaţie pentru diabetici adaptate uzului
medical, preparate antiparazitare, preparate
chimice pentru scopuri medicale, pâine de uz
terapeutic îmbogăţită cu vitamine, siropuri de
uz farmaceutic, șervețele impregnate cu loțiuni
farmaceutice, spray de gură medicinal, sprayuri
medicinale, săruri pentru scopuri medicale,
suplimente homeopate, uleiuri medicinale,
unguente de uz farmaceutic, pansamente,
bandaje și plasturi medicali, preparate și
materiale de diagnostic, alcool medicinal, ape
termale, lubrifianți de uz medical, biocide,
preparate și articole sanitare, dezinfectanți și
antiseptice, articole absorbante pentru igiena
personală, săpunuri și detergenți medicinali și
dezinfectanți, șampoane medicinale, preparate
pentru igienizarea aerului, soluții de curățare
de uz medical, produse pentru dezodorizarea
și purificarea aerului, sucuri de fructe pentru
diabetici, adaptate pentru uz medical, substanţe
dietetice de uz medical, spray-uri pentru gât.
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conservate, oțet, sosuri și alte condimente,
cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
amestecuri de ceai, amestecuri de pulberi de
ceai, băuturi din ceai nemedicinale, băuturi
pe bază de ceai (nemedicamentoase), ceaiuri
din plante, altele decât cele de uz medicinal,
esențe de ceai cu excepţia esenţelor eterice
şi a uleiurilor esenţiale, extracte de ceai cu
excepţia uleiurilor esenţiale, înlocuitori de ceai,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate făcute din
cereale, pâine, produse de patiserie şi cofetărie,
îngheţată comestibilă, batoane de cereale
și batoane energizante, dulciuri (bomboane),
bomboane mentolate, tablete de ciocolată și
gumă de mestecat, produse de patiserie,
prăjituri, tarte și biscuiți (prăjiturele), semințe
procesate, amidon și produsele acestora,
preparate coapte și drojdie, zahăr, miere, sirop
de melasă, îndulcitori naturali, glazuri dulci și
umpluturi, produse apicole, praf de copt, sare,
muştar, oţet, sosuri (condimente), mirodenii,
arome și condimente, gheață, înghețată, iaurt
înghețat și șerbeturi, grisine subtiri, grisine
groase, oţet, oţet din fructe, oţet din vin,
oţet aromat, quinoa prelucrată, paste de
quinoa, fructe goji uscate, siropuri aromatizate
(îndulcitori).

───────

(210) M 2022 01615
(151) 02/03/2022
(732) DARAL BEST CONSTRUCT

SRL, NATATIEI 47, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

SOLOWIN PVC DOOR
WINDOW SYSTEMS

& ACCESSORIES

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12

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

3. Ţesătură din fibră de sticlă (țesătură
abrazivă).
6. Metale comune și aliajele lor, minereuri,
materiale metalice pentru edificare și construcții,
mici articole de fierărie, feronerie de mică
dimensiune, balamale metalice, aluminiu.
17. Materiale plastice și rășini extrudate
destinate utilizării în producție, materiale de
călăfătuire, etanșare și izolare, țevi, tuburi și
furtunuri flexibile, nu din metal, ţesătură din
fibră de sticlă, garnituri de etanşare, materiale
izolatoare, materiale plastice şi răşini în formă
extrudată pentru utilizare în fabricare, materiale
de etanşare

───────

(210) M 2022 01616
(151) 02/03/2022
(732) FUNDAȚIA PROVIDENȚA,

STR. LACUL BUCURA, NR.
9-13, SECTOR 5, BUCURESTI,
ROMANIA

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

(540)

CREDINŢĂ & CULTURĂ
Centru de Cercetare

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.02.07; 29.01.13

(591) Culori revendicate: albastru (HEX
             #0363A9), verde (HEX#55AFB9)

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

41. Educație religioasă, organizarea de cursuri
de pregătire pe teme religioase, servicii
educative în materie de dezvoltare religioasă,
organizare și coordonare de evenimente
educaționale, organizare de evenimente
culturale în cadrul comunităților, servicii de
consiliere în materie de educație, educație,
furnizarea educației, educație și instruire,
organizare de conferințe referitoare la educație,
educație cu privire la sănătatea fizică, informații
în materie de educație, furnizare de pregătire,
educație și îndrumare, servicii de consultanță
în domeniul educației, organizare de întâlniri
pe teme de educație, furnizare de informații
în materie de educație, servicii de consultanță
în materie de educație, coordonare de cursuri
de instruire, de educație și de pregătire pentru
tineri și adulți, organizarea de demonstrații în
scopuri educaționale, organizare și coordonare
de demonstrații cu scop educativ, coaching
pentru viață (instruire), organizare și coordonare
de întâlniri în domeniul educației, asistență
profesională individualizată (coaching), instruire
cu privire la dezvoltarea personală, organizare
de sesiuni de formare, formare privind sănătatea
și starea de bine, educaţie, servicii de instruire,
servicii educaționale de sprijin, servicii oferite
de ateliere recreative, servicii oferite de ateliere
de formare, organizarea de ateliere de lucru,
servicii oferite de ateliere organizate în scopuri
educative, organizare de ateliere și seminare,
coordonare de cursuri, seminarii și ateliere
de lucru, organizare și coordonare de ateliere
și seminare de autoconștientizare, organizare
și coordonare de seminarii și ateliere de
lucru (instruire), organizare de ateliere de
lucru și seminarii despre cunoașterea de sine,
organizare de ateliere de lucru și seminarii pe
teme de autocunoaștere, furnizare de cursuri
de instruire în dezvoltarea personală, servicii
de instruire prin dezvoltarea capacităților de
percepție, organizare și coordonare de cursuri
educaționale, servicii educative și de instruire,
coordonare de cursuri de instruire, de educație
și de pregătire, pregătire pentru părinți în
domeniul organizării de grupuri de sprijin pentru
părinți, organizarea de cursuri școlare legate
de sprijinul educațional, furnizare de cursuri
educaționale, publicare de materiale tipărite
în format electronic pe internet, furnizare de
înregistrări audio digitale, nedescărcabile, de
pe internet, publicare electronică de texte și
materiale tipărite, cu excepția textelor publicitare,
pe internet, publicare de materiale care pot fi
accesate prin intermediul bazelor de date sau

prin internet, furnizare de publicații electronice
dintr-o rețea globală de calculatoare sau
de pe internet, nedescărcabile, publicare de
materiale editoriale pe site-uri accesibile printr-
o rețea globală de calculatoare, organizarea
și coordonarea de forumuri educaționale
personale, furnizarea de tutoriale online,
furnizare de forumuri online pentru transmiterea
de mesaje între utilizatorii de calculatoare,
publicare de documente în materie de pregătire
profesională, știință, dreptul public și probleme
sociale, cursuri de dezvoltare personală,
publicare de materiale educative, publicare de
materiale educative tipărite, publicare și editare
de materiale tipărite, publicarea de materiale
multimedia online, publicare de materiale tipărite
în domeniul educativ.

───────

(210) M 2022 01617
(151) 02/03/2022
(732) FUNDAȚIA PROVIDENȚA, STR.

LACUL BUCURA, NR. 9-13,
ECTOR 5, BUCURESTI, ROMANIA

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

(540)

Proiectul Rut
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale, servicii educaționale pentru
copii, organizarea de cursuri școlare legate de
sprijinul educațional, organizare și coordonare
de evenimente educaționale, organizare și
coordonare de cursuri educaționale, furnizare de
servicii educaționale pentru copii prin intermediul
grupurilor de joacă, coordonare de evenimente
educative, servicii educative și de instruire,
organizare de activități culturale pentru tabere
de vară, prestarea de servicii de divertisment
educativ pentru copii în centre after-school,
organizare de programe de instruire pentru
tineri, coordonare de cursuri de instruire,
de educație și de pregătire pentru tineri,
furnizare de centre de recreere, furnizare
de centre de pregătire pentru tineri, servicii
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ale centrelor educative privind furnizarea de
cursuri de instruire, servicii furnizate de
grădinițe (educație sau divertisment), servicii
specifice școlilor (educație), servicii educaționale
furnizate de școli, servicii educative oferite
de școli, organizarea de tabere de recreere,
organizarea de tabere de vară (divertisment
și educație), organizare de activități educative
pentru tabere de vară, organizare de excursii
pentru divertisment, organizare de activități de
recreere în grup, organizarea și susținerea de
târguri de educație, organizare și coordonare
de târguri în scopuri academice, furnizarea
educației, furnizarea de informații în materie
de educație, furnizare de pregătire, educație și
îndrumare, organizare de cursuri prin metode
de educație deschisă, servicii educaționale de
furnizare a cursurilor de educație, învățământ
preșcolar, educație preșcolară, servicii școlare,
servicii educaționale pentru copii.

───────

(210) M 2022 01618
(151) 02/03/2022
(732) FLORIN FLOREA,

STR.CASTELULUI NR.106, AP.2,
JUDETUL BRASOV, BRASOV,
500024, BRAȘOV, ROMANIA
DANIEL -MIHAI SANTA, STR.
FANULUI NR.3, JUDETUL
COVASNA, SFANTU GHEORGHE,
520024, COVASNA, ROMANIA

(740) HARCOV API SRL, STR. NICOLAE
IORGA, BL.10E, SC.B, AP.9, JUDETUL
COVASNA, SFANTU GHEORGHE,
520089, COVASNA, ROMANIA

(540)

BRASOV RUNNING FESTIVAL

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.12; 09.09.15

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

41. Divertisment ,divertisment muzical, servicii
de divertisment, divertisment de tipul concertelor,
organizare de festivaluri pentru divertisment,
coordonare de evenimente de divertisment,
organizare de spectacole de divertisment,
activități de divertisment, sportive și culturale,
servicii de divertisment pentru marele public,
servicii de divertisment sub formă de
reprezentații tip concert, organizare de activități
recreative, servicii de furnizare de divertisment
sub formă de spectacole muzicale în direct,
organizare de evenimente pentru divertisment,
organizare și coordonare de activități culturale,
furnizare de instalații pentru activități sportive de
recreere, servicii de rezervări pentru activități de
divertisment, organizare de festivaluri, servicii de
festivaluri muzicale, organizare de festivaluri în
scopuri recreative.

───────

(210) M 2022 01619
(151) 02/03/2022
(732) EUROPEAN VEGETABLE S.R.L.,

STR. HUSASAU DE TINCA,
NR.467, JUDETUL BIHOR,
HUSASAU DE TINCA, 417293,
BIHOR, ROMANIA

(540)

EUROPEAN Vegetable

(591) Culori revendicate: albastru (Hex
58c8dd), roz (Hex e04281)
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(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 05.03.14

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

29. Legume decojite, legume procesate, legume
congelate, legume uscate, legume conservate,
legume amestecate, legume tăiate, legume
fermentate, legume în saramură, conserve
cu legume, conserve de legume, legume în
conservă, piure de legume, dovleci (legume
conservate), legume pre-tăiate, produse din
legume preparate, legume conservate (în ulei),
legume feliate, la conservă, legume uscate prin
înghețare, legume sub formă de pudră, fructe
deshidratate, fructe conservate, fructe confiate,
fructe uscate, fructe congelate, fructe tăiate,
fructe feliate, fructe fermentate, fructe la borcan,
ardei, preparați, ardei conservati, ardei iuți
murați, ardei iuți conservați, ardei roșii preparați,
ceapă murată, ceapă preparată, ceapă verde
prelucrată, porumb dulce (conservat), porumb
dulce congelat, roșii conservate, roșii decojite,
roșii, preparate, concentrat de roșii, roșii în
conservă, extracte de roșii.
31. Castraveți proaspeți, castraveți țepoși
proaspeți, legume proaspete, legume crude,
legume neprelucrate, legume rădăcinoase
(proaspete), cepe, legume proaspete, legume
ecologice, proaspete, semințe de legume,
legume proaspete pentru salată, fructe și legume
proaspete, iarbă grasă, legume proaspete, fructe
proaspete, nuci, legume și ierburi, tuberculi
pentru propagarea plantelor, tuberculi de ciufă
proaspeți, fructe proaspete, fructe crude, fructe
neprelucrate, ardei gras, ardei proaspeți, ardei
iute (plante), ardei grași cruzi, ceapă proaspata,
ceapă verde, porumb neprocesat, porumb
crud, porumb neprelucrat, porumb proaspăt,
porumb dulce (proaspăt), grâu neprocesat,
grâu neprelucrat, grâu crud, grâu proaspăt,
cereale neprocesate, cereale brute, cereale
neprelucrate, roșii proaspete, roșii crude, roșii
neprelucrate, roșii prunișoare proaspete.
35. Publicitate, publicitate online, publicitate
radiofonică, publicitate televizată, publicitate prin
bannere, publicitate și marketing, publicitate
pentru recrutare de personal, organizarea
afacerilor, administrarea afacerilor, consultanță
în afaceri, administrare de afaceri, vânzare
prin licitație publică, furnizarea de informații
despre metode de vânzare, furnizarea de
informații despre vânzarea de produse, servicii
de publicitate pentru vânzarea de produse,
servicii de vânzare cu amănuntul în domeniul
alimentației, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la fructe, servicii de comandă cu

ridicata, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu produse alimentare.
44. Cultivare agricolă, cultivare de plante

───────

(210) M 2022 01621
(151) 02/03/2022
(732) SC NICONCAR SRL, STR.

LALELELOR NR. 15, JUDEȚ
BRAȘOV, RÂȘNOV, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

VIVAT LA PURA VIDA
AL PIE DE LA MONTANA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.11.05

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

43. Servicii de furnizare de alimente şi
băuturi, cazare temporară, servicii de birou de
cazare (hoteluri, pensiuni), servicii oferite de
restaurant, servicii de hotel, motel, pensiune,
bar, restaurant, cafenea, catering, lounge, self-
service restaurant, snack-bar, rotiserie, berărie,
asigurarea facilităților de camping, închiriere
de corturi, închiriere de spații pentru parcarea
de rulote, rezervări pensiuni, hotel, motel,
camping, servicii de primire pentru cazare
temporară (administrarea sosirilor și plecărilor),
închiriere de săli de întâlnire, servicii de
bucătar personal, servicii de locuințe turistice,
servicii de tabere de vacanță (cazare), închiriere
de săli pentru expoziții, închiriere de săli
de reuniune, închiriere de săli de conferințe,
închiriere de săli pentru evenimente sociale,
consiliere în domeniul culinar, consultaţii privind
reţetele de gătit, furnizare de informaţii cu
privire la prepararea alimentelor şi băuturilor,
furnizare de informaţii sub formă de reţete
de băuturi, pregătirea mâncărurilor şi a
băuturilor, pregătirea şi furnizare de alimente
şi băuturi destinate consumului imediat, servicii
în domeniul gustărilor, servire de mâncare
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destinată consumului imediat, restaurante
(servirea mesei), servicii de consultanţă în
domeniul artelor culinare, servicii de catering
care constau în furnizarea de produse alimentare
şi băuturi, servicii oferite de hoteluri, hosteluri,
pensiuni, cazare turistică și de vacanță,
închiriere temporară de camere, organizare
și furnizare de cazare temporară, servicii de
cazare pentru evenimente, servicii de cazare
pentru vacanțe, servicii de ospitalitate (cazare),
servicii de recepție pentru cazare temporară
(gestionare de sosiri și plecări), servicii de
închiriere de camere, închirieri de spații de
cazare temporară, evaluare locuri de cazare
pe timp de vacanță, furnizare de informații
cu privire la hoteluri, furnizare de informații
cu privire la rezervarea de locuri de cazare,
furnizare de informații despre servicii de cazare
temporară, furnizare de informații online despre
rezervări la hoteluri, furnizare de informații pe
internet despre cazarea temporară, furnizare de
servicii de rezervare de camere și rezervare
la hoteluri, furnizarea de informații cu privire
la hoteluri, rezervare de camere de hotel
pentru călători, rezervare de cazare la hotel,
rezervare de cazare temporară sub formă
de case de vacanță, rezervare de locuri de
cazare pentru călători, rezervare de locuri de
cazare pentru turiști, rezervare pe internet
de cazare temporară, rezervări de camere,
rezervări de hotel pentru terți, rezervări de
spații de cazare temporară, servicii de informare,
de consiliere și de rezervare în legătură cu
cazarea temporară, asigurare de facilități pentru
târguri (cazare), furnizare de spații și materiale
pentru târguri și expoziții, închiriere spații pentru
birouri temporare, furnizarea de spații pentru
evenimente și de spații pentru birouri provizorii
și pentru reuniuni, furnizare de spații special
amenajate pentru conferințe, furnizare de spații
de cazare temporară mobilate, furnizare de spații
special amenajate pentru congrese, furnizare
de spații special amenajate pentru expoziții,
asigurare de spații de cazare pentru turiști,
intermediere de spații de cazare pentru membrii,
furnizare de spații special amenajate pentru
expoziții, în hoteluri, furnizare de spații special
amenajate pentru ședințe de consiliu, furnizare
de spații și materiale pentru conferințe, expoziții
și reuniuni, furnizarea de spații pentru festivități
și facilități temporare de birouri și reuniuni,
furnizare de spații special amenajate pentru
banchete și evenimente sociale pentru ocazii
speciale.

───────

(210) M 2022 01624
(151) 02/03/2022
(732) NETAGRO SRL, SOS.

STEFANESTI NR. 13, JUDEȚ
ILFOV, STEFANESTII DE JOS,
077175, ILFOV, ROMANIA

(540)

TEHNOLOGIILE NETagro

(531) Clasificare Viena:
29.01.15; 27.05.01; 27.05.17; 27.05.24;
05.05.04; 26.11.02

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

35. Publicitate, publicitate online, publicitate
radiofonică, publicitate televizată, agenții de
publicitate, publicitate prin bannere, promovarea
afacerii (publicitate), publicitate și marketing,
servicii de publicitate, publicitate și reclamă,
publicitate prin corespondență, organizarea de
publicitate, publicitate în reviste, publicitate
pentru ascensoare.

───────

(591) Culori revendicate: galben (HEX
#FCDD00), portocaliu (HEX #DF921D),
maro (HEX #7C3A26), negru, alb, gri
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(210) M 2022 01626
(151) 02/03/2022
(732) MIHAELA CARMEN CRĂCIUN,

BLD. MUNCII NR. 6, BL. E19,
SC. B, AP. 9, JUDEȚ BRAȘOV,
BRAŞOV, BRAȘOV, ROMANIA

(740) CABINET N.D. GAVRIL SRL, ŞTEFAN
NEGULESCU NR. 6A, BUCURESTI,
011653, ROMANIA

(540)

KAMIVA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Educaţie, furnizarea de instruire, activităţi
culturale, organizarea şi susţinerea colocviilor,
congreselor, conferinţelor, simpozioanelor şi
seminariilor, transfer de know-how (instruire),
furnizarea de informaţii în domeniul educaţiei,
examinări referitoare la educaţie, organizarea
şi susţinerea unor forumuri educaţionale
în persoană, publicarea online a cărţilor
şi jurnalelor, furnizarea online de publicaţii
electronice, nedescărcabile, furnizarea online
de imagini video, nedecărcabile, instruire
practică (demonstraţii), publicarea de texte,
altele decât textele publicitare, publicarea
cărţilor, predare/servicii educaţionale/servicii
de instruire, ghidare vocaţională, recalificare
vocaţională, organizarea şi susţinerea de
ateliere (instruire).

───────

(210) M 2022 01627
(151) 03/03/2022
(732) IMPANSAN SRL, BULEVARDUL

DOROBANȚILOR, NR. 47, BL. B14,
SC. 4, ET. 3, AP. 56, CAMERA 1,
JUDEȚ BRAILA, BRĂILA, BRĂILA,
ROMANIA

(740) CĂVESCU ADRIAN, STR. GRIVITA
NR. 37E, JUDEȚ ILFOV, OTOPENI,
ILFOV, ROMANIA

(540)

MOBATELIER
(531) Clasificare Viena:

27.05.01; 27.05.17; 25.01.25
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
20. Cadre de paturi, cadre pentru saltele, paturi,
paturi ajustabile, paturi care includ și divane,
paturi de tip beanbag, paturi din lemn, paturi
divan, paturi pentru copii, paturi pliante, paturi
portabile, paturi portabile pentru bebeluși, paturi
supraetajate, rame pentru baldachine de paturi,
somiere pentru paturi, structuri pentru paturi,
suporturi confecționate din lemn flexibil pentru
saltele, tăblii de pat, pătuțuri-leagăn pentru
bebeluși, accesorii pentru baie sub formă de
mobilier, accesorii pentru dulapuri (nemetalice),
articole de organizare de dulap (piese de
mobilier), articole pentru organizarea hainelor
(piese de mobilier), articole pentru pătuțuri
(cu excepția lenjeriei de pat), banchete cu
rafturi, bancuri (mese) de lucru industriale,
bancuri de lucru (mobilier), bare (nemetalice)
pentru rafturile etajerei, bare pentru rafturi
(mobilier), baze pentru mese, scaune înalte
pentru bebeluși, benzi decorative din lemn
pentru canturi utilizate pentru mobilier, benzi
decorative din lemn pentru canturi utilizate
pentru mobilier la comandă, bibliorafturi pentru
depozitarea revistelor (mobilier), etajere pentru
biblioteci, polițe pentru biblioteci, birouri, birouri
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cu rulou, birouri cu înălțime reglabilă, bănci
(mobile), birouri mobile pentru scris, birouri
modulare (mobilier), birouri portabile, birouri și
mese, bufeturi, butuci (mese pentru măcelari),
cadre cu rafturi, nu din metal (mobilier), cadre din
lemn (mobilier) pentru aparate electronice, cadre
pentru divane, canale pentru rafturi, canapele
(care sunt extensibile), canapele de două locuri,
canapele de perete, canapele extensibile, capre
de lemn (mobilier), cartoteci (mobilier), casete
pentru chei, cărucioare (mobilier), comode,
comode (mobilier), console (mobilier), console
(mobilier) pentru montarea unităților pentru
echipamente electronice, console nemetalice
pentru polițe, corniere (nemetalice) pentru
mobilier, corpuri cu sertare pentru depozitare
(mobilier), corpuri de birou independente, corpuri
de bucătărie, corpuri de dulapuri, cotiere
pentru mobilă, coveți nemetalice, coșuri de
dormit portabile pentru nou-născuți, cutii de
depozitare pentru perne (mobilier), cutii de
lemn pentru stocarea jucăriilor, cutii pentru
jucării (mobilier), dispozitive de fixare nemetalice
pentru mobilier, dispozitive de fixare nemetalice
pentru rafturi, dispozitive pentru îmbucarea
pieselor de mobilier (nemetalice), dozatoare fixe
de prosoape, care nu sunt metalice, divane
cu spații de depozitare, divane din lemn,
dulapuri ca mobilier, dulapuri cu bază, dulapuri
cu vitrină, dulapuri cu încuietoare (mobilier),
dulapuri de bucătărie, dulapuri de farmacie,
dulapuri de haine, dulapuri de siguranță, dulapuri
de siguranță nemetalice (mobilier), dulapuri
izolate fonic (mobilier), dulapuri încastrate,
dulăpioare, dulăpioare suspendate, dulapuri
(mobilier), dulapuri pentru baie, dulapuri pentru
calculatoare (mobilier), dulapuri pentru chiuvete,
dulapuri pentru coșurile de gunoi, dulapuri pentru
depozitarea articolelor, dulapuri pentru discuri
(mobilier), dulapuri pentru dormitor, dulapuri
pentru haine, dulapuri pentru pantofi, dulapuri
pentru papetărie (mobilier), dulapuri pentru
separarea camerei, dulapuri pentru stocarea
materialelor, dulapuri pentru toaletă, dulapuri
pentru unelte din metal, dulapuri pentru vase,
dulapuri pentru veselă, ecrane (mobilier) pentru
folosire ca despărțitoare de încăperi în birouri,
ecrane de prezentare (mobilier), elemente de
expunere portabile pentru vânzări (mobilier),
elemente de legătură nemetalice pentru mobilier,
elemente de mobilier, elemente de separare
individuale (mobilă), etajere de birou, etajere
pentru chiuvete, etajere pentru încălțăminte,
extensii pentru mese, fișiere (cartoteci) sub
formă de mobilier, fotolii de tip beanbag,
fotolii rabatabile, fotolii rabatabile (mobilier),
fotolii umplute cu polistiren (fotolii pară, fotolii

puf), mânere de sertare (nemetalice), mânere
nemetalice pentru mobilier, mânere rotunde
pentru sertare (nemetalice), măsuțe, măsuțe
auxiliare, măsuțe de ceai, măsuțe de toaletă,
măsuțe pentru computere, măsuțe pentru mașini
de scris, măsuțe portabile de pus în poală,
mese (mobilier), mese de conferință, mese
de expunere, mese de lucru, mese de lucru
pentru proiectanți, mese de lucru pentru tâmplari,
mese de proiectare, mese de scris pentru
birouri, mese de toaletă, mese de toaletă
(mobilier), mese laterale, mese pentru birouri,
mese pentru case de marcat, mese pentru
computer, mese pentru săli de mese, mese
pliante, mobile care se pot transforma în
pat, mobile de birou, mobilier adaptat pentru
persoanele cu dificultăți motorii, mobilier baie,
mobilier casnic confecționat din lemn, mobilier
combinat, mobilier cu rafturi pentru perete,
mobilier de baie, mobilier de baie modular,
mobilier de bucătărie, mobilier de bucătărie
cu înălțime reglabilă, mobilier de exterior,
mobilă cu pat încorporat, mobilă curbată,
mobilă de toaletă incluzând lavoare, mobilier
de interior, mobilier de uz casnic, mobilier
de uz industrial, mobilier din lemn, mobilier
din înlocuitori ai lemnului, mobilier integrat,
mobilier în miniatură confecționat din fibră de
lemn, mobilier în miniatură confecționat din
lemn, mobilier încastrat, mobilier încastrat pentru
bucătărie, mobilier încastrat pentru dormitor,
mobilier pentru arhivare, mobilier pentru cameră
de zi, mobilier pentru cantine, mobilier pentru
casă, birou și grădină, mobilier pentru computer,
mobilier pentru copii, mobilier pentru dormitor,
mobilier pentru expunerea produselor, mobilier
pentru magazine, mobilier pentru persoane
cu handicap fizic, cu mobilitate redusă și
invalide, mobilier pentru săli (de spectacole, de
conferințe), mobilier pentru zonă de relaxare,
mobilier pentru șezut, mobilier pentru vestiare,
mobilier rabatabil pentru șezut, mobilier realizat
din șipci, mobilier transformabil, mobilier școlar,
module nemetalice demontabile (mobilier),
module pentru depozitare (mobilier), muluri
pentru mobilier (ornamente), noptiere, obloane
de interior, panouri de lemn pentru mobilier,
panouri de mobilier, panouri decorative din
lemn (mobilier), panouri despărțitoare (mobilier),
panouri despărțitoare din lemn pentru mobilier,
panouri despărțitoare mobile (mobilier), panouri
despărțitoare pentru mobilier, panouri pentru
partea din spate (piese de mobilier), panouri
separatoare (mobilier), panouri sub formă de
mobilier, panouri sub formă de piese de mobilier,
paravane (mobilier), paravane (mobilier) pentru
birouri, paravane despărțitoare (mobilier),
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paravane separatoare (mobilier), paravane
simple (mobilier), partiții de birou mobile
(mobilier), partiții mobile (mobilier), picioare
(nemetalice) pentru mobilier, picioare de masă,
picioare de scaun, picioare de sprijin (mobilier),
picioare pentru mobilă, piciorușe pentru mobilă,
piedestaluri, piedestaluri (mobilier), piese de
asamblare pentru mobilier, piese de mobilier,
piese de mobilier nemetalice, piese pentru
sisteme de rafturi (nemetalice), pioneze
nemetalice pentru tapițerie, plăci frontale de
dulapuri, plăci frontale pentru sertare, polițe,
protecții din fetru pentru picioare de mobilier,
protecții pentru mobilier, pupitre, rafturi (mobilier)
confecționate în principal din lemn, utilizate
pentru depozitare, rafturi (mobilier) din lemn,
rafturi de depozitare, rafturi de depozitare
(mobilier), rafturi de depozitare mobile (mobilier),
rafturi de depozitare nemetalice (mobilier), rafturi
de depozitare pentru echipamente de fitness,
rafturi de depozitare pentru haltere, rafturi de
magazin, rafturi de depozitare pentru obiecte de
artă, rafturi de perete (structuri) din materiale
nemetalice, rafturi de perete nemetalice
(mobilier), rafturi de prezentare mobile (mobilier),
rafturi de stocare nemetalice transportabile
(mobilier), rafturi din lemn (mobilier), rafturi
înclinate, rafturi modulare (mobilier), rafturi
nemetalice (mobilier), rafturi pentru alimente,
rafturi pentru birou (mobilier), rafturi pentru
comercializare la set, rafturi pentru consignație
(mobilier), rafturi pentru depozitare, rafturi pentru
dulapuri de îndosariere (mobilă), rafturi pentru
vinuri (mobilier), rafturi pliante, rafturi sub formă
de cutii, rafturi prefabricate (mobilier), rafturi
suspendate pentru depozitare (mobilier), rafturi
utilizate ca piese de mobilier pentru copii,
rezemătoare ajustabile pentru a sta în pat în
poziție șezând, mobilier pentru saloane, scaune,
scaune adaptate pentru bebeluși, scaune
adaptate pentru a fi folosite de persoanele cu
dificultăți de mobilitate, scaune ca mobilier de
birou, scaune cu ax, scaune cu bază, scaune
cu roți pivotante, scaune cu spătar rabatabil,
scaune de baie pentru bebeluși, scaune de
baie portabile pentru bebeluși, destinate utilizării
în cada de baie, scaune de birou, scaune
de conferință, scaune de copii, scaune de
lucru, scaune de lucru pentru persoane cu
handicap fizic și cu mobilitate redusă, scaune
de susținere, scaune ergonomice, scaune înalte
(mobilier), scaune pentru banchet, scaune
pentru baruri, scaune pentru bebeluși, scaune
pentru desenatori, scaune pentru săli de mese,
scaune pliante, scrinuri, scrinuri (mobilier),
separatoare pentru rafturi (nemetalice) sub
formă de piese de mobilier, separatoare pentru

sertare, separatoare rafturi (nemetalice), sertare
(piese de mobilier), sertare de bani nemetalice,
sertare pentru stocarea cartelelor și a cardurilor
(mobilier), seturi de mobilier cu trei piese
pentru salon, seturi de piese (vândute împreună)
pentru asamblare articole de mobilier, stații
de lucru pentru calculator (mobilier), stații
de lucru (mobilier), suport pentru imprimantă
(mobilier), suporturi audio (mobilier) pentru
utilizare cu echipamente audio, suporturi cu
mai multe poziții (mobilier), suporturi cu rotile
(mobilier), suporturi de mobilier nemetalice,
suporturi de raft nemetalice, șifoniere, suporturi
(mobilier) pentru televizoare, suporturi de
umbrele, suporturi destinate utilizării pentru
susținerea meselor, suporturi independente
pentru prosoape (mobilier), suporturi nemetalice
pentru mobilă, suporturi nemetalice pentru
rafturi (piese de mobilier), suporturi nemetalice
pentru unelte, montate pe perete, suporturi
pentru chei (mobilier), suporturi pentru cărți
(mobilier), suporturi pentru difuzoare (mobilier),
suporturi pentru mașini de calcul, suporturi
pentru prosoape (mobilier), suporturi pentru
scaun reglabile, suporturi, nu din metal, pentru
susținerea meselor, suporturi pentru telefon
(mobilier), suporturi pentru utilizări multiple
(mobilier), suporturi rotative (mobilier), suprafețe
de lucru (mobilier), suprafețe de lucru (piese de
mobilier), suprafețe de lucru portabile (mobilier),
suprafețe de lucru sub formă de mobilier,
suprafețe de scris portabile (mobilier), tablouri de
agățat chei, taburete, taburete mobile (mobilier),
taburete cu ax, taburete pentru picioare, taburete
pentru picioare, montate în perete, tejghele
(mobilier), tejghele de lucru (mobilier), tetiere
(mobilă), tăblii masă, unități de bucătărie,
țarcuri pentru bebeluși, unități (mobilier) pentru
prezentarea articolelor de papetărie, unități de
colț (mobilier), unități de depozitare (mobilier),
unități de depozitare cu suport (mobilier), unități
de garderobă care pot fi stivuite (mobilier), unități
de mobilier, unități de mobilier amplasate sub
chiuvetă, unități de mobilier pentru bucătării,
unități de prezentare asamblate (mobilier),
unități pentru cocktailuri (mobilier), unități pentru
perete (mobilier), uși din materiale nemetalice
pentru mobilier, uși glisante nemetalice pentru
mobilier, uși glisante pentru mobilier, uși glisante
pentru șifonier, uși pentru garderobă, uși pentru
mobilier, uși prefabricate din lemn pentru
mobilier, uși rabatabile (nemetalice) piese de
mobilier, oglinzi imprimate, oglinzi (mobilier),
oglinzi decorative, rame pentru oglinzi, oglinzi
personale compacte, oglinzi de baie, oglinzi de
perete, oglinzi (sticlă argintată), oglinzi de mână
(oglinzi de toaletă), oglinzi de mână, oglinzi
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de buzunar, dulapuri cu oglinzi, ornamente
(rame) pentru oglinzi, sticlă argintată (oglinzi),
oglinzi pentru bărbierit, oglinzi pentru dulapuri
cu încuietoare, oglinzi îmbunătățite cu becuri
electrice, oglinzi care se înclină, plăci de sticlă
pentru oglinzi, oglinzi pentru machiat, pentru
casă, oglinzi pentru machiat, folosite în voiaje,
oglinzi (fixe, care nu sunt portabile), agățătoare
de oglinzi, nu din metal, mese de toaletă cu
oglinzi formate din trei părți.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul, inclusiv
online, în legătură produsele din clasa 20.

───────

(210) M 2022 01628
(151) 02/03/2022
(732) DONUT WORRY BAKERY SRL,

STR: ORTANSEI NR. 27 BIS,
JUDEȚ ILFOV, CLINCENI, ILFOV,
ROMANIA

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA BOJAN PETRINA,
STR. EFORIEI NR. 8, ET. 7, APART.
46, SECTOR 5, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena:
02.01.11; 29.01.15; 08.01.01

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

30. Ciocolată, deserturi preparate (produse
de patiserie), amestecuri pentru produse de
brutărie, produse de brutărie fără gluten, produse
de brutărie, patiserie, specialități de patiserie,
amestecuri de patiserie, produse de patiserie,
deserturi preparate (produse de patiserie),
produse de cofetărie dulci aromate, produse de
cofetărie înghețate, deserturi preparate (produse
de cofetărie), deserturi preparate (pe bază
de ciocolată), pâine fără gluten, pâine, aluat
de pâine, amestecuri pentru pâine, pesmet
din pâine, produse de cofetărie cu înghețată,
produse de cofetărie și înghețate, înghețate și
dulciuri, produse de patiserie aromate, tarte,
biscuiți, fursecuri.
35. Servicii de comerț cu amănuntul în legătură
cu produse de brutărie, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu produse de brutărie,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse de cofetărie, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu produse de cofetărie,
servicii de vânzare cu ridicata referitoare la
dulciuri, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la dulciuri, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse alimentare,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu produse alimentare, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu
produse alimentare, servicii de vânzare cu
amănuntul prin rețele informatice mondiale
în legătură cu produse alimentare, publicitate
online, servicii de comenzi online, servicii
de comenzi online computerizate, publicare
de materiale publicitare online, difuzare de
materiale publicitare online, servicii de publicitate
și de marketing furnizate prin mijloacele
de media sociala, administrarea magazinelor,
administrarea afacerilor magazinelor de comerț
cu amănuntul, informare cu privire la produse
de consum în legătură cu alimente sau băuturi,
servicii de vânzare de alimente prin magazine
de desfacere cu amănuntul fără personal,
publicitate și reclamă, publicitate și marketing.

───────

(591) Culori revendicate: galben (Pantone
7401 C), maro (Panone 7567 C, 168
C), crem (Pantone 7506 C), roșu
(Pantone 7579 C), portocaliu (Pantone
7413 C)



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 06/2022

872

(210) M 2022 01629
(151) 02/03/2022
(732) LDP CONSULTING &

DISTRIBUTION SRL, STR.
MURGENI, NR. 59, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) NOMENIUS SRL, STR. G. M.
ZAMFIRESCU NR. 46, BL. 22 A, AP.
11, CAM. 1, SECTOR 6, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Românii sunt Norocoși
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Materiale înregistrate descărcabile, baze
de date computerizate înregistrate sau
descărcabile, conținut media înregistrat sau
descărcabil, benzi înregistrate descărcabile,
date înregistrate electronic, fișiere de date
înregistrate descărcabile, fișiere multimedia
descărcabile, aparate pentru înregistrări audio-
video, baze de date electronice înregistrate
pe suporturi informatice descărcabile, buletine
informative descărcabile, carduri de memorie
usb, broșuri electronice descărcabile, casete
preînregistrate, cărți audio, cărți digitale
pentru descărcare de pe internet, cărți
electronice, cărți înregistrate pe disc,
clipuri video preînregistrate, cd-i-uri pre-
înregistrate (compact discuri interactive),
discuri compacte video preînregistrate, dvd-
uri preinregistrate, filme descărcabile, filme
video înregistrate sau descărcabile, înregistrări
audio, medii descărcabile, publicații electronice
descărcabile, podcast-uri descărcabile, reviste
electronice, publicații electronice interactive,
ziare electronice descărcabile, aparate pentru
cercetare științifică și de laborator, aparate și
simulatoare educaționale, aparate, instrumente
și cabluri pentru electricitate, dispozitive de
măsurare, detectare, monitorizare și control,
dispozitive electrice științifice și de laborator
pentru tratament, dispozitive optice, amplificatori
și dispozitive de corecție, dispozitive pentru
navigare, ghidare, urmărire, direcționare și
creare hărți, dispozitive pentru siguranță,
securitate, protecție și de semnalizare,
dispozitive pentru tehnologia informației, audio-
vizuale, multimedia și fotografice, publicații
electronice înregistrate pe suport computerizat,
publicații electronice descărcabile sub formă de
reviste, cărți electronice descărcabile, buletine

informative (electronice), software, aplicații
software descărcabile, software multimedia,
software mobil, programe de calculator
înregistrate sau descărcabile, software pentru
integrarea de publicitate online pe site-
uri web, software pentru crearea de
materiale publicitare online pe site-uri
web, echipament pentru scufundări, magneti,
materiale înregistrate, agende electronice,
aparate și instrumente multimedia, cabluri
de semnal pentru it/av și telecomunicații,
blocnotesuri electronice, cd-drivere pentru
calculatoare, dispozitive audio-vizuale și
fotografice, echipamente de comunicare,
echipament și accesorii pentru procesarea
datelor (electrice și mecanice), dispozitive
și suporturi pentru stocarea de date, table
electronice interactive whiteboard, terminale
multimedia, benzi audio preînregistrate, benzi
video preînregistrate, documente informatice în
format electronic, discuri video pre-înregistrate,
discuri (înregistrări audio), dvd-uri interactive,
înregistrări multimedia, înregistrări muzicale,
hărți electronice care pot fi descărcate, grafică
digitală (software descărcabil), fotografii digitale
descărcabile, fonturi descărcabile, fișiere digitale
(podcast), înregistrări video, înregistrări video
descărcabile, înregistrări sonore descărcabile,
publicații care pot fi descărcate, software pentru
conferințe, materiale înregistrate, dispozitive
pentru tehnologia informației, audio-vizuale,
multimedia și fotografice, aparate, instrumente
și cabluri pentru electricitate, aparate pentru
cercetare științifică și de laborator, aparate
și simulatoare educaționale, programe de
calculator pentru televiziune interactivă și pentru
jocuri și/sau concursuri interactive, informații cu
privire la jocuri și jocuri de noroc, software pentru
mijloace de comunicare și pentru publicare,
hardware pentru jocuri și jocuri de noroc,
software pentru aplicații de calculator cu jocuri și
jocuri de noroc, aplicații software descărcabile,
componente electronice pentru aparate de jocuri
de noroc.
16. Produse de imprimerie, papetărie și rechizite
școlare, materiale și mijloace pentru decorare
și artă, materiale pentru filtrare din hârtie,
hârtie și carton, obiecte de artă și figurine
din hârtie și carton și machete arhitectonice,
sacoșe și articole pentru ambalare, împachetare
și depozitare din hârtie, carton sau plastic,
albume foto și albume pentru colecționari,
reviste generaliste (publicații periodice), reviste
(publicații periodice), cărți, ziare, ziare cotidiene,
reviste ca suplimente la ziare, comunicate de
presă tipărite, jurnale, jurnale (articole tipărite),
buletine informative, pliante informative tipărite,
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cartonașe informative tipărite, produse de
imprimerie, papetărie și rechizite școlare, articole
de papetărie cu excepția mobilei și accesorii
(materiale) educative, articole de papetărie
pentru scris, articole de papetărie pentru birou,
arte vizuale tipărite, benzi desenate, broșuri,
blocnotesuri, caiete, buletine (materiale tipărite),
buletine de știri (materiale tipărite), carnețele,
fișiere, jurnale și agende, materiale imprimate,
materiale educative și didactice, mașini de
birou, notesuri, publicații periodice, publicații
imprimate, publicații educative, publicații de
reclame tipărite, programe tipărite, materiale
pentru educație/învățământ, hârtie și carton,
materiale pentru filtrare din hârtie, materiale
și mijloace pentru decorare și artă, obiecte
de artă și figurine din hârtie și carton și
machete arhitectonice, sacoșe și articole pentru
ambalare, împachetare și depozitare din hârtie,
carton sau plastic, buletine de infomare în
domeniul jocurilor și jocurilor de noroc, reviste
în domeniul jocurilor și jocurilor de noroc,
regulamente pentru jocuri (tipărite).
38. Transmisie on-line de publicații electronice,
servicii de agenții de presă, servicii de
comunicații ale agențiilor de presă, servicii
ale agențiilor de presă (transmitere de știri),
transmisie de emisiuni televizate, emisiuni
de știri (transmisii), buletine informative
computerizate, servicii de buletine informative
electronice, furnizare de servicii de buletine
informative electronice și camere de chat online,
furnizarea de buletine informative electronice
online pentru transmiterea de mesaje între
utilizatorii de calculatoare, furnizare de spații de
chat online și de buletine informative electronice
pentru transmisia de mesaje între utilizatorii de
calculatoare, transmisie de știri la organizațiile
care difuzează știri, transmitere electronică de
știri, servicii de agenții de știri electronice,
transmisie de știri și informații de actualitate,
servicii ale agențiilor de știri pentru transmisii
electronice, furnizarea și închirierea de instalații
și echipamente de telecomunicații, servicii de
telecomunicații, telecomunicatii, comunicarea cu
terminale de computere și acces internet, servicii
de transmisie, servicii de telefonie și telefonie
mobilă, furnizare de acces la conținut, site-
uri și portaluri de internet, furnizarea accesului
de telecomunicații la conținut video furnizat pe
internet, furnizarea accesului de telecomunicații
la conținut audio furnizat pe internet, furnizarea
accesului de telecomunicații la conținut video
și audio furnizat printr-un serviciu online de
video la cerere, servicii de conferințe pe web,
telecomunicaţii, furnizarea de forumuri online,
servicii de teleconferință și videoconferință,

furnizare de instalații de videoconferință,
transmisie de podcasturi, transmisie on-line de
publicații electronice, transmisii audio, video
și multimedia prin internet și alte rețele de
comunicații, emisiuni televizate, comunicare
(transmisie) prin bloguri online, servicii de
conferințe video prin satelit, furnizarea și
închirierea de instalații și echipamente de
telecomunicații, servicii de telecomunicații,
telecomunicatii, emisiuni televizate, asigurarea
accesului la site-uri web cu jocuri de noroc si
cu alte jocuri pe internet, furnizarea de forumuri
online pentru comunicare în domeniul jocurilor
electronice, transmitere pe internet de materiale
video, filme, poze, imagini, text, fotografii, jocuri,
conținut creat de utilizatori, conținut audio și de
informații, asigurarea accesului la site-uri web cu
jocuri de noroc si cu alte jocuri pe internet.
41. Publicare de materiale educative tipărite,
publicare de afișe, organizare de conferințe,
creare (redactare) de podcast-uri, servicii de
rezervare de bilete în domeniul educației,
divertismentului și sportului, servicii educative,
de divertisment și sportive, traducere și
interpretare, educație, divertisment și sport,
traducere lingvistică, servicii de traducere,
organizare de conferințe educaționale, creare
(redactare) de conținut educațional pentru
podcasturi, publicare multimedia, publicare
multimedia de reviste, jurnale și ziare, publicare
multimedia a publicațiilor electronice, organizare
de evenimente educative, organizare de
evenimente de divertisment și evenimente
culturale, organizare de seminarii și congrese,
instruire în domeniul furnizării de servicii juridice,
educație și instruire, servicii de editare, întocmire
de rapoarte și redactare de texte, altele
decât cele publicitare, furnizarea de publicații
electronice, care nu pot fi descărcate, furnizarea
de informații referitoare la activitatea editorială,
publicare de materiale editoriale pe site-uri
accesibile printr-o rețea globală de calculatoare,
emisiuni de radio (programare), producția de
emisiuni radiofonice, producție de emisiuni de
televiziune, producție de emisiuni de televiziune
de divertisment, producere de emisiuni-concurs
pentru televiziune, divertisment de natura
emisiunilor de știri televizate, servicii pentru
producție de divertisment sub formă de emisiuni
de televiziune, producție audio, video și
multimedia și fotografie, publicare multimedia
de materiale tipărite, publicarea de materiale
multimedia online, servicii de publicare de
software de divertisment multimedia, servicii
de publicare de divertisment video digital,
audio și multimedia, divertisment în direct,
organizare de spectacole în direct, organizare de
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reprezentații în direct, producție de programe de
televiziune în direct, prezentare de spectacole
de divertisment în direct, publicare de buletine
informative, publicare de fișe informative, servicii
pentru publicarea buletinelor informative, servicii
informative cu privire la sporturi, servicii
informative cu privire la filme video, furnizarea
de buletine informative on-line în domeniul
divertismentului sportiv, servicii de reporteri
de știri, distribuire de știri pentru industria
audiovizuală, furnizare de programe televizate
de știri, pregătirea programelor de știri pentru
difuzare, furnizare de știri referitoare la sport,
difuzare de reportaje de către agenții de știri,
servicii de programe de știri pentru radio sau
televiziune, servicii de programare a știrilor în
vederea transmiterii prin internet, publicare de
cărți, reviste, almanahuri și jurnale, publicare
on-line de cărți și reviste electronice, publicare
de reviste în format electronic pe internet,
furnizare online de reviste cu articole pe teme
generale care nu pot fi descărcate, servicii de
bibliotecă online, și anume furnizare de servicii
de bibliotecă electronică referitoare la ziare,
reviste, fotografii și imagini printr-o rețea online
de calculatoare, închirieri de cărți, publicare de
cărți, închiriere de cărți audio, publicare de cărți
audio, publicare multimedia de cărți, editare de
cărți și recenzii, publicare de cărți și recenzii,
furnizarea de recenzii on-line pentru cărți,
publicare de cărți și periodice electronice online,
servicii de conferințe, organizarea și conducerea
de conferințe și seminarii, servicii de rezervare
de bilete în domeniul educației, divertismentului
și sportului, servicii educative, de divertisment
și sportive, educație, divertisment și sport,
organizarea de concursuri televizate, organizare
de concursuri (divertisment), realizarea de
concursuri pe internet, producere de emisiuni-
concurs pentru televiziune, organizare de
conferințe, expoziții și concursuri, servicii de
divertisment sub formă de concursuri, audiție
pentru concursuri televizate de talente, audiții
pentru spectacole televizate cu jocuri, servicii
de jocuri online, organizare de jocuri și
competiții, furnizarea de jocuri de calculator
online interactive, servicii de jocuri video,
jocuri de noroc, servicii de jocuri de noroc
în scopuri de divertisment, servicii de jocuri
de noroc online de pe dispozitive mobile,
producție de emisiuni de televiziune, servicii
pentru producție de divertisment sub formă de
emisiuni de televiziune, furnizare de instalații
pentru emisiuni-concurs.

───────

(210) M 2022 01630
(151) 03/03/2022
(732) SC DOBERMAN SECURITY

SERVICE SRL, STR. VIILOR
NR. 10, BL. P9, SC. B, ETJ. 2,
AP. 9, CAM. 1, CARTIER CALEA
BUCUREȘTI, JUDEȚ ARGEȘ,
PITEȘTI, ARGEȘ, ROMANIA

(540)

DOBERMAN Security Service

(531) Clasificare Viena:
03.01.08; 29.01.15; 27.05.01; 27.05.17;
24.01.01

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

45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protejarea bunurilor materiale şi ale indivizilor,
consultanță privind securitatea și sănătatea
în muncă și situații de urgență, servicii de
supraveghere.

───────

(210) M 2022 01631
(151) 03/03/2022
(732) LEROD TRADING SRL,

BULEVARDUL ROMAN MUSAT,
BL. 13, SC. A, ET. 3, AP. 12, JUDEȚ
NEAMȚ, ROMAN, 611056, NEAMȚ,
ROMANIA

(540)

Lerods

(591) Culori revendicate: gri inchis, rosu, gri
             deschis, negru, maro deschis
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

14. Metale prețioase și aliajele acestora,
bijuterii, pietre prețioase și semiprețioase,
instrumente de ceasornicărie și pentru
măsurarea timpului.
21. Ustensile și recipienți pentru menaj sau
bucătărie, articole de bucătărie și veselă, cu
excepția furculițelor, cuțitelor și lingurilor, piepteni
și bureți, perii (cu excepția pensulelor), material
pentru perii, articole pentru curățare, sticlă brută
sau semiprelucrată, cu excepția sticlei pentru
construcții, sticlărie, porțelan și ceramică.
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

───────

(210) M 2022 01632
(151) 03/03/2022
(732) CIOCARLAN RADU-MARIAN,

SOS.VIILOR, NR. 97A, AP.1,
SECTOR 5, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

bionfile

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

44. Servicii de bancă de țesuturi umane, servicii
medicale.

───────

(210) M 2022 01634
(151) 03/03/2022
(732) HARMOPAN SA, STR. HARGITA

NR. 46, JUDEȚ HARGHITA,
MIERCUREA CIUC, 530154,
HARGHITA, ROMANIA

(540)

Bread House
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
30. Orez, paste făinoase și tăieței, faină și
preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie și cofetărie.

───────

(210) M 2022 01635
(151) 03/03/2022
(732) GABRIELA ALEXANDROVICI,

(740) CABINET PROPRIETATE
INDUSTRIALA CLAUDIA MONICA
FRISCH, SOS. PANTELIMON NR. 243,
SECTOR 2, BUCURESTI, 021608,
ROMANIA

(540)

AQUAMANN PREMIUM
(531) Clasificare Viena:

27.05.01; 27.05.17; 26.11.12
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
7. Mașini, mașini-unelte, mașini atomizoare,
maşini pentru mișcare și manevrare, maşini
pentru măturare, curățare și spălare, mașini de
distribuire, mașini și mașini-unelte de urgență și
salvare, mașini și mașini-unelte pentru tratarea
materialelor și pentru fabricare, mașini de

STR. VASILE CONTA, NR. 7-9, SC.
E , ET. 1, AP. 156, SECTORUL 2,
BUCURESTI, 021608, ROMANIA
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aprovizionare cu apă (pompe), mașini electrice
de gaurit, mașini de aspirare pentru curățarea de
impurități, mașini industriale de aspirare folosite
în producție, mașini suflante, mașini pentru
umflarea baloanelor, mașini pentru tabletat,
mașini pentru absorbția aerului, mașini de
curățat bazinele de înot, mașini de curățat
covoare (electrice), mașini de măturat, mașini de
măturat covoare, mașini de măturat cu rol de
curățare a piscinelor, mașini de spălare a ouălor
viermilor de mătase, mașini de spălat, mașini
de spălat articole de îmbrăcăminte (electrice),
mașini de spălat covoare, mașini de spălat cu
cilindru pentru spălarea cilindrilor de imprimare,
mașini de întreținere a podelelor (acționate
electric) pentru șlefuire, mașini de spălat de
uz casnic, mașini de spălat electrice, mașini
de spălat electrice, de uz industrial, mașini de
spălat folosite în spălătorii (care funcționează
cu monede), mașini de spălat haine (sistem
preplătit), mașini de spălat industriale, mașini
de spălat sticle, mașini de spălat pentru veselă,
mașini de spălat podeaua, mașini de spălat
vase de uz casnic, mașini de spălat vase de
uz menajer, mașini de spălat vasele, de uz
industrial, mașini de spălat vehicule, mașini
de uscat gogoși de mătase, mașini electrice
de ceruit de uz casnic, mașini electrice de
ceruit pentru uz casnic, mașini electrice de
curățare cu abur, mașini electrice de curățare
prin aspirație de uz casnic, mașini industriale
de curățare (lustruire) pentru pardoseli, mașini
industriale de curățare prin șamponare, mașini
industriale de curățat covoare, mașini industriale
de curățat cu vid, mașini industriale de degresat,
mașini industriale pentru aspirarea covoarelor,
mașini industriale pentru curățare chimică,
mașini industriale pentru curățarea pardoselilor,
mașini pentru curățarea nisipului, mașini pentru
curățarea petelor, mașini pentru curățarea
podelelor, mașini pentru curățarea uscată a
rufelor, mașini pentru degresare și înălbire
continuă, mașini pentru perierea covoarelor,
mașini pentru spălarea aparatelor de laborator,
mașini pentru spălarea bolurilor (de bucătărie),
mașini pentru înlăturarea rapidă a straturilor
protectoare și a resturilor de adezivi sau spumă
de pe suprafețele de ipsos sau ciment, mașini
pentru șlefuirea podelei, mașini robotizate de
curățare, mașini robotizate pentru curățarea
(lustruirea) podelelor, mașini și aparate electrice
de curățat, mașini și aparate electrice de polizat,
mașini și aparate electrice de șlefuit, mașini și
aparate electrice pentru șamponarea covoarelor,
mașini și aparate electrice pentru șamponat
covoare, mașini de vopsit, mașini pentru tăierea
părului animalelor, mașini de tocat electrice

pentru uz casnic, mașini de decojire pentru
porumb și cereale, mașini de tocat carne,
mașini de sfărâmare, unelte acționate electric,
motoare, cu excepția celor pentru vehiculele
terestre, cuplaje și componente de transmisie,
cu excepția celor pentru vehiculele terestre,
unelte agricole, altele decât uneltele acționate
manual, incubatoare pentru ouă, distribuitoare
automate, pistoale de vopsit, carburatoare, plăci
de zăvorare, ferăstrău cu lanț, dălți pentru
mașini, mandrine (componente de mașini),
pompe de aer comprimat, compresoare (mașini),
mandrine de gaunt (componente de mașini),
mașini electrice de gaunt, aparate de sudură cu
arc electric, ciocane electrice, aparate electrice
de sudură, aparate de ridicare, curele de
ridicare, tobe (componente de mașini), aparate
de tăiere cu arc electric, ghidaje pentru mașini,
pistoale de lipit electrice, scule manuale, altele
decât cele acționate manual, mori pentru uz
caznic, altele decât cele acționate manual,
mori (mașini), motoare electrice, altele decât
cele pentru vehiculele terestre, segmenți de
piston, pistoane pentru cilindre, pistoane pentru
motoare, pistoane (componente ale mașinilor
sau motoarelor), pompe cu aer comprimat,
dispozitive de acționare pentru pompe de
vid, ejectoare (pompe), lagăre pentru pompe
cu vid, mașini de aprovizionare cu apă
(pompe), membrane pentru pompe, pompe
pentru mașini de muls, pistoale pentru pompe
de alimentare cu carburant, pompe, pompe
aspirante, pompe axiale, pompe centrifuge,
pompe centrifuge cu autoamorsare, pompe
centrifuge pentru unitățile de condensare,
pompe (componente ale mașinilor sau ale
motoarelor), pompe, compresoare și suflante,
pompe cu autoreglare (altele decât cele
pentru furnizare de combustibil la stațiile de
alimentare), pompe cu diafragmă, pompe cu
diafragmă pentru pomparea materialelor semi-
lichide, pompe cu diafragmă pentru pomparea
materialelor fluide, pompe cu diafragmă pentru
pomparea materialului lichid, pompe cu osmoză
inversă, pompe cu roți dințate, pompe cu spirală,
pompe cu șurub excentric, pompe cu turbină
verticală, pompe cu volum controlat, pompe de
aer, pompe de aer (instalații de garaje), pompe
de aer pentru terarii, pompe de aerare, pompe
de aerare pentru acvarii, pompe de aerare pentru
corpuri de apă, pompe de aerare pentru iazuri,
pompe de alimentare, pompe de apă, pompe de
apă acționate cu motor, pompe de apă centrifuge
pentru uz casnic, pompe de apă folosite la
motoare, pompe de apă pentru aerarea bazinelor
cu apă, pompe de apă pentru aerisirea acvariilor,
pompe de apă pentru băi, pompe de apă
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pentru băi spa, pompe de apă pentru dușuri,
pompe de apă pentru piscine, pompe de apă
pentru unități de filtrare a apei, pompe de apă
pentru utilizare în iazuri de grădină, pompe de
apă pentru utilizare în terarii, pompe de apă
pentru utilizare în acvarii, pompe de căldură
(piese pentru mașini), pompe de circulație,
pompe de combustibil, pompe de combustibil
(cu autoreglare), pompe de combustibil pentru
vehiculele cu motor, pompe de combustibil
pentru motoare, pompe de combustibil pentru
vehicule terestre, pompe de difuzie, pompe de
distribuire, pompe de distribuție a combustibilului
pentru stațiile de alimentare, pompe de drenare
cu ulei, pompe de duș, pompe de eliminare
a depunerilor, pompe de gresare, pompe
de gresare (mașini-unelte), pompe de gresat
acționate cu aer comprimat, pompe de injecție
a combustibilului, pompe de macerare, pompe
de presiune, pompe de presiune pentru mașini
și instalații de spălat, pompe de refulare, pompe
de santină, pompe de ulei pentru motoare,
pompe de ulei pentru motoare de vehicule
terestre, pompe de ulei pentru vehicule terestre,
pompe de valuri pentru acvarii, pompe de vid,
pompe de vid cu piston, pompe de vid (mașini),
pompe de vid și de refulare, pompe electrice,
pompe electrice de apă, pompe electrice de
apă pentru băi spa, pompe electrice de apă
pentru băi, pompe electrice de apă pentru
piscine, pompe electrice de grădină, pompe
electrice pentru iazuri, pompe electrice pentru
piscine, pompe electrice submersibile, pompe
folosite în industria alimentară (mașini), pompe
hidraulice, pompe hidraulice cu servocontrol,
pompe pentru aerosoli, pompe pentru beton,
pompe pentru extracția de gaze (mașini),
pompe pentru extragerea de lichide (mașini),
pompe pentru extragerea de vapori (mașini),
pompe pentru fluide, pompe pentru instalația
de răcire a motoarelor, pompe pentru instalații
de încălzire, pompe pentru instalațiile de
recuperare a agentului frigorific, pompe pentru
mori de vânt, pompe pentru motoare de vehicule
terestre, pompe pentru nămol, pompe pentru
temperaturi înalte, pompe pneumatice, pompe
pneumatice de gresare, pompe pneumatice
pentru alimentarea cu gaze lichefiate, pompe
reprezentând componente ale mașinilor de
spălat, pompe robotizate cu aer comprimat,
pompe rotative, pompe rotative cu lobi,
pompe rotative cu roți dințate, pompe rotative
volumetrice, pompe submersibile, rotoare pentru
pompe centrifuge, segmenți de piston pentru
pompe termice, supape (componente ale
pompelor), supape pentru pompe, mașini și
dispozitive electrice pentru polizare, ciocane

mecanice, prese de vin, mașini de pulverizat
vopseaua, demaroare pentru motoare, pompă
de apă, motopompă de apă, motoburghiu
pe benzină, accesorii pentru motoburghie,
compresor, mașini de ascuțit, aparat de sudură
acționat cu gaz, mașini electrice de sudură,
mașini de făcut cârnați, lopeți mecanice,
mașini de îndoit, mașini de zdorbit, mașini
de tăiere, mașini de ondulare, mașini de
plivit, mașini de tuns iarbă, mășini unelte,
mașini cu roți, scule (componente de mașini),
cricuri, turbocompresoare, mașini de debavurat,
transmisii pentru mașini, lanțuri de transmisie,
altele decât cele pentru vehiculele terestre, lopeti
mecanice, mașini de calibrare, roboți (mașini),
mașini de nituire, prese (mașini de uz industrial),
mașini de rabotare, mașini pentru asamblarea
bicicletelor, mașini de daracit, clești de tăiat
(mașini), mașini de ștanțat și filetare.
8. Unelte și ustensile de mână acționate manual,
ace de trasat (unelte manuale), aeratoare
pentru gazon (scule manuale), aeratoare pentru
gazon (unelte acționate manual), unelte agricole
manuale), alonje pentru scule de mâna,
amestecătoare de ciment acționate manual,
amestecătoare (unelte manuale), aparate de
tuns animale (acționate manual), aparate de
feliat legume, aparate de șlefuit, acționate
manual, aparate de sudură, non-electrice,
aparate de trefilat sârmă (scule manuale),
aparate de tuns animale, aparate de tuns
părul, electrice și acționate cu baterii, aparate
de tuns părul, non-electrice, aparate electrice
pentru tuns (instrumente manuale), aparate
electrice pentru îndepărtarea firelor de pe
țesături (instrumente manuale), bandă cu cârlig
pentru tragerea cablurilor, atomizoare acționate
manual, de uz industrial sau comercial, bare
de extensie pentru unelte manuale, barde
(scule manuale), bare de tăiat (scule de
mână), baroase, baroase (scule manuale), bărzi,
berbeci (unelte manuale), unelte de bobinare,
burghie, burghie de zidărie pentru unelte
manuale, burghie elicoidale destinate utilizării
cu scule cu acționare manuală, burghie pentru
dulgheri, burghie rotative (unelte acționate
manual), burghie (lunete manuale), buterole
(scule), cadre de ferăstraie de mână, cadre
de ferăstraie pentru metale acționate manual,
capete de șurubelniță pentru unelte de mână,
capete de unelte ascuțite, cârlige manuale,
cavile de matisit, cazmale (unelte), centuri
pentru unelte, chei combinate cu clichet cap
flexibil, chei de bujii, chei cu clichet (scule
manuale), chei pentru filiere, chei pentru filtre
de ulei, chei pentru prezoane, chei pentru
tarozi acționate manual, chei pentru țevi,
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chei reglabile, chei tubulare, chei universale,
ciocane, ciocane de lemn și baroase, cleme
de prindere (scule manuale), cleme utilizate la
susținerea pieselor de prelucrat, clești, clichete
(unelte), coame, coase acționonate manual,
inele pentru coase, cosoare, concasoare pentru
piatră (unelte acționate manual), cosorașe,
cricuri manuale (unete manuale), instrumente
pentru culesul fructelor, cultivatoare de grădina
cu trei dinți, cultivatoare manuale pentru
grădinărit, cuțit de rindea, discuri abrazive
pentru șlefuit (componente de unelte acționate
manual), dispozitive acționate manual pentru
tăierea țevilor, dispozitive de curățat boabele
de porumb, acționate manual, dispozitive de
curățat cartofi (cuțite), dispozitive de curbat
țevi (unelte acționate manual), dispozitive de
fixare pentru tâmplărie și dogărie, dispozitive
de nituire acționate manual, dispozitive pentru
ascuțirea burghielor (cu acționare manuală),
dispozitive pentru răspândirea îngrășămintelor
(manuale), extractoare (scule), fălci din
metal pentru menghine, feliatoare, acționate
manual, ferăstraie acționate manual pentru
nituri, fierăstraie coadă-de-șoarece (unelte
acționate manual), ferăstraie cu coardă (unelte
acționate manual), ferăstraie de mână, ferastraie
mecanice (scule manuale), unelte manuale
de grădinărit, greble, grape acționate manual,
harpoane, filiere inelare, inserții de tăiere
destinate utilizării cu scule manuale, instrumente
acționate manual, instrumente de ascuțit,
instrumente de fixare și îmbinare, instrumente de
tăiat țevi, întinzătoare de fire și benzi metalice
(scule), lame de ferăstraie, leviere, lame (scule),
lopeți, macete, maiuri (instrumente manuale),
mandrine (scule), mânere de mecanisme cu
clichet, mașini de găurit, mașini de frezat
lunete acționate manual, mașini de pulverizare
(unelte acționate manual) de uz agricol pentru
pulverizarea insecticidelor, mașini de tăiat,
mașini de teșit (unelte de mână), mașini
de tocat, acționate manual, mașini de tuns,
mașini pentru demontat și tăiat sârma (acționate
manual), mașini pentru tăiat plăci ceramice
(unelte acționate manual), matrițe de tăiere
destinate utilizării cu scule manuale, matrițe de
decupat (unelte acționate manual), menghine,
mistrii, mojare pentru pisat, pânze de ferăstraie
de mână, patente pentru sârmă (scule manuale),
perii de sârmă (unelte acționate manual),
perii din oțel lunete de mână), piele de
ascuțit, pistoale de călăfătuire, pile (scule),
pompe acționate manual pentru pomparea
apei din fântâni, pompe de aer, acționate
manual, pompe de desfundat țevi (unelte
acționate manual), pompe de gresat, pompe

de gresat (acționate manual), pompe de mână,
pompe pentru lichide (acționate manual), port-
matrițe (scule manuale), pulverizatoare pentru
utilizare în agricultură (acționate manual),
raboteze, raclete, răngi, răzuitoare, rindele,
săpăligi, satâre, sule, acționate manual, seceră
(unelte acționate manual), seturi de tacâmuri,
sfredele (scule), spatule (unelte manuale), ștanțe
(unelte manuale), scule, șurubelnițe, tacâmuri,
cuțite de bucătărie și ustensile de tăiat de
bucătărie, târnăcoape, topoare, toporiști, unelte
acționate manual pentru dezizolarea cablurilor,
unelte manuale pentru tăiere, găurire, șlefuire,
ascuțire și tratarea suprafeței, unelte manuale
și instrumente pentru tratarea materialelor și
pentru construcție, reparație și întreținere, unelte
pentru agricultură, grădinărit și , peisagistică,
unelte pentru ridicat (cricuri), vârfuri de burghie
manuale, vârfuri de burghiu de diamant pentru
unelte manuale, vârfuri de burghiu destinate
utilizării la instrumente manuale, vătraie.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, administrarea vânzărilor,
comandă computerizată de stoc, servicii
administrative pentru preluarea comenzilor,
prelucrare electronică a comenzilor, servicii
de comenzi online, servicii de vânzare cu
amănuntul si cu ridicata in legatura cu produsele/
articolele din clasa 07 si 08, primirea, prelucrarea
și gestionarea comenzilor (lucrări de birou),
publicitate, prezentarea produselor prin toate
mijloacele de comunicare pentru vânzarea cu
amănuntul, servicii de import export, strângerea
la un loc, în folosul terților, a unei game variate
de produse (cu excepția transportului acestora),
permițând cliențior să vadă și să cumpere în
mod convenabil aceste produse, astfel de servicii
pot fi fumizate prin intermediul magazinelor
de vânzare cu amănuntul, al punctelor de
vânzare cu ridicata, prin intermediul automatelor
pentru vânzarea de produse, al cataloagelor
cu comandă prin poștă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul site-
urilor web sau al emisiunilor de tip teleshopping,
furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, publicitate de
tip pay-per-click (ppc).

───────
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(210) M 2022 01636
(151) 03/03/2022
(732) DR REDDY'S LABORATORIES

LTD, 8-2-337, ROAD NO.3,
BANJARA HILLS, ANDHRA
PRADESH-AP, HYDERABAD,
500034, INDIA

(740) CABINET DOINA TULUCA, BD.
LACUL TEI 56, BL 19 SC B AP 52,
BUCURESTI, 20392, ROMANIA

(540)

BERTRED
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Produse farmaceutice, suplimente alimentare
de uz uman, preparate medicale, preparate
medicinale pentru îngrijirea sănătății, preparate
farmaceutice.

───────

(210) M 2022 01637
(151) 03/03/2022
(732) DR REDDY'S LABORATORIES

LTD, 8-2-337, ROAD NO.3,
BANJARA HILLS, ANDHRA
PRADESH-AP, HYDERABAD,
500034, INDIA

(740) CABINET DOINA TULUCA, BDUL
LACUL TEI NR 56, BL 19 SC B AP
52, SECTOR 2, BUCUREȘTI, 020392,
ROMANIA

(540)

OXINFERZO
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Produse farmaceutice, suplimente alimentare
de uz uman, preparate medicale, preparate
medicinale pentru îngrijirea sănătății, preparate
farmaceutice.

───────

(210) M 2022 01638
(151) 03/03/2022
(732) LAY CONDIMENTE S.R.L., BD.

1 DECEMBRIE 1918 NR. 1G,
CLĂDIREA C2, CAMERELE 1-6,
ET. 1, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

lumea cuțitelor

(531) Clasificare Viena:
29.01.04; 29.01.08; 27.05.01; 26.01.01;
26.01.16; 11.01.03

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

8. Unelte și ustensile de mână, acționate
manual, tacâmuri, arme de mână, cu excepția
armelor de foc.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou, servicii
de agenții de import-export, servicii oferite de un
lanț de magazine.

───────

(591) Culori revendicate: albastru (Pantone
5405 C, Pantone 5435 C), negru
(Pantone black C)
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(210) M 2022 01641
(151) 03/03/2022
(732) YLKRS AUTOMOTIVE S.R.L.,

STR. IANCU CĂPITANU NR. 17,
SECTOR 2, BUCUREȘTI, 021364,
ROMANIA

(540)

YLKRS Automotive
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
7. Culbutoare (piese pentru mașini), culbutoare
(piese de motoare), culbutoare (componente
ale motoarelor), culbutoare (componente ale
motoarelor de mașini), chiulase (piese pentru
mașini), chiulase de motor, semănătoare
(mașini), semănătoare (piese pentru mașini),
bobine pentru mașini, bobine din metal
(piese pentru mașini), prize (piese pentru
mașini), colectoare (piese pentru mașini), bobine
(piese pentru mașini), alezoare (piese pentru
mașini), paloniere (piese pentru mașini), cilindri
(piese pentru mașini), pulverizatoare pentru
horticultură (piese pentru mașini), scule pentru
debavurare (piese pentru mașini), gredere
(mașini sau piese pentru mașini), dispozitive
pentru conectare (piese pentru mașini), fitinguri
pentru pulverizatoare (piese pentru mașini),
capete pentru instrumente (piese pentru mașini),
măști pentru imprimare (piese pentru mașini),
spate (mașini sau piese pentru mașini),
adaptoare pentru burghie (piese pentru mașini),
forme pentru turnare (piese pentru mașini),
inserții pentru rulmenți (piese pentru mașini),
blocuri motor (piese pentru mașini), ax broșă
(piese pentru mașini), tije canelate (piese pentru
mașini), filiere plate (piese pentru mașini), patine
antișoc (piese pentru mașini), cuplaje flexibile
(piese pentru mașini), alezoare cilindrice (piese
pentru mașini), demultiplicatoare (reductoare)
(piese pentru mașini), cleme magnetice (piese
pentru mașini), centre rotative (piese pentru
mașini), cilindri separatori (piese pentru mașini),
piese de ghidare pentru mașini, mecanism
ghidare (piese pentru mașini), forme (tipare)
(piese pentru mașini), saboți rotativi (piese
pentru mașini), valve hidraulice (piese pentru
mașini), alimentatoare oscilante (piese pentru
mașini), etanșări mecanice (piese pentru
mașini), poziționeri magnetici (piese pentru
mașini), filtre ca piese pentru mașini, branșament
metalic pentru conducte (piese pentru mașini),
site pentru sortarea minereurilor (piese pentru
mașini), racorduri pentru țevi metal (piese pentru

mașini), suporți pentru piese pentru mașini de
lustruit, unelte pentru tăiat metale (piese pentru
mașini), unelte mecanice pentru ștanțare (piese
pentru mașini), dispozitive pentru împiedicarea
stropirii (piese pentru mașini), articulații sferice
pentru suspensii (piese pentru mașini), racorduri
pentru conducte din metal (piese pentru mașini),
lame pentru mașini de tocat paie (piese pentru
mașini), piese turnate din fontă pentru țevi (piese
pentru mașini), dispozitive pentru indexarea
pieselor de prelucrat (piese pentru mașini),
dispozitiv de prindere (piese pentru mașini), șine
de ghidaj pentru ferăstrău (piese pentru mașini),
vârfuri de tăiere (piese pentru mașini), robinet de
trecere (piese pentru mașini), arbori de turbină
(piese pentru mașini), mecanisme de conectare
(piese pentru mașini), suporturi pentru plăcuțe de
tăiat (piese pentru mașini), rindele de adâncime
(piese pentru mașini), capete de pulverizare
(piese pentru mașini), tipare pentru formarea
materialelor plastice (piese pentru mașini), rame
de imprimare (piese pentru mașini), filtre de ulei
(piese pentru mașini), pietre de moară (piese
pentru mașini), pulverizatoare pentru utilizare
în agricultură (piese pentru mașini), cilindri de
amortizare (piese pentru mașini), unelte de
sertizare (mașini sau piese pentru mașini), arbori
de presare (piese pentru mașini), garnituri de
frână (piese pentru mașini), cuzineți de tăiere
(piese pentru mașini), unelte de rabotat (piese
pentru mașini), ciururi cu discuri (piese pentru
mașini), îmbinări de colț (piese pentru mașini),
butuci pentru roți (piese de mașini), dispozitive
pentru controlarea tensiunii firelor (piese pentru
mașini), instrumente de rectificare (mașini sau
piese pentru mașini), acoperiri pentru camă
(piese de mașini), instrumente de frezat (piese
pentru mașini), țevi de cupru (piese pentru
mașini), supape de siguranță (piese pentru
mașini), mașini de găurit cu percuție (mașini
sau piese pentru mașini), pompe de căldură
(piese pentru mașini), roți dințate cilindrice (piese
pentru mașini), instrumente de presare (piese
pentru mașini), role de tăiere (piese pentru
mașini), benzi de tăiere (piese pentru mașini),
adaptoare la țevi (piese pentru mașini), bare
pentru tăiere (piese de mașini), lame pentru
bare de tăiere (piese pentru mașini), palan cu
melc (piese pentru mașini), capete de freze
(piese pentru mașini), pânze de fierăstraie pentru
metale (piese pentru mașini), suprafețe de
rulare (piese pentru mașini) pentru ambalare,
scule de laminare (piese pentru mașini), cutii
de rulmenți (piese pentru mașini), supape
de injecție (piese pentru mașini), cuplaje de
suprasarcină (piese pentru mașini), discuri de
lustruit (piese pentru mașini), discuri de șlefuit
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(piese pentru mașini), inele de uzură (piese
pentru mașini), bucșe de arc (piese pentru
mașini), concasoare de impact (mașini sau piese
pentru mașini), supape metalice antiretur (piese
pentru mașini), dispozitive pentru determinarea
poziției pieselor de prelucrat (piese pentru
mașini), șnecuri de evacuare pentru lichide
hidraulice (piese pentru mașini), elemente pentru
țevi metalice izolate termic (piese pentru mașini),
carcase pentru filtre sub formă de piese pentru
mașini, supape metalice pentru verificare (altele
decât piese pentru mașini), matrițe folosite în
fabricație (piese pentru mașini), șine de ghidare
suspendate (piese pentru mașini), freze cu șurub
conducător (piese pentru mașini), mașini de
găurit și piese pentru acestea, cilindri pneumatici
cu cablu (piese pentru mașini), burghie cu coadă
conică (piese pentru mașini), clapete metalice
anti-retur (piese pentru mașini), scule canelare
de precizie (piese pentru mașini), palane de
roți dințate (piese pentru mașini), roți de șlefuit
(piese pentru mașini electrice), filtru separator
de grăsimi (piese pentru mașini), filtre cu flux
reversibil (piese pentru mașini), deflectoare
(piese pentru utilaje, motoare sau mașini),
supape de reținere nemetalice (piese pentru
mașini), discuri din materiale abrazive (piese
pentru mașini), supape pentru reglarea nivelului
(piese de mașini), mașini pentru determinarea
poziției pieselor de prelucrat, cleme de strângere
cu șuruburi pentru conducte (piese pentru
mașini), dispozitive de blocare pentru unelte
de tăiere (piese pentru mașini), forme de
turnat din metal (piese pentru mașini), supape
de reținere din plastic (piese pentru mașini),
dispozitive de protecție contra stropirii (piese
pentru mașini), dispozitive rotative pentru tăierea
metalului (piese de mașini), supape de oprire
din plastic (piese pentru mașini), mese de lucru
mobile pentru piese de prelucrat (piese de
mașini), scule de perforare (piese pentru mașini),
cu excepția celor pentru birou, componente
pentru susținerea și poziționarea pieselor de
prelucrat (piese de mașini), piese de întindere
sub formă de componente pentru mașini, duze
de pulverizare sub formă de piese pentru
mașini, șnecuri de evacuare de aer comprimat
(piese pentru mașini), șnecuri de evacuare de
materiale gazoase (piese pentru mașini), țevi
non-metalice pre-izolate îmbinate (piese pentru
mașini), unelte de tăiere sub formă de piese
pentru mașini, dispozitive de tăiat sub formă
de piese pentru mașini, mese de lucru mobile
pentru piese de prelucrat (mașini), bancuri de
tăiere pentru fierăstraie ca piese de mașini,
șnecuri de evacuare de materiale lichide (piese
pentru mașini), chiulase sub formă de piese

turnate din aliaje metalice ușoare (piese pentru
mașini), pulverizatoare (piese pentru mașini),
altele decât cele de uz medical, scule de stabilire
a elementelor de fixare (piese pentru mașini),
șuruburi pentru eliberarea presiunii sub formă de
piese de mașini, unelte cu un singur vârf de tăiere
(piese pentru mașini), lame pentru instalații de
tabletat sub formă de piese de mașini, colectoare
de distribuție sub formă de piese pentru mașini
sau motoare, unelte de măcinare sub formă
de disc rotativ (piese pentru mașini), ștanțe
pentru instalații de tabletat sub formă de piese
de mașini, plăcuțe pentru instalații de tabletat
sub formă de piese de mașini, foi abrazive
sub formă de piese pentru mașini sau unelte
electrice, plăcuțe perforate care constituie piese
pentru mașinile de sortare a materialelor, plăci
de transmisie prin difuzie cu o singură foaie
(piese pentru mașini), piese de frâne fabricate
din materiale cu proprietăți de fricțiune pentru
mașini, capace și bușoane pentru rezervorul
de ulei (piese ale motoarelor de mașini), benzi
de rulare din cauciuc sub formă de piese de
șenile pentru mașini agricole, benzi de rulare
din cauciuc sub formă de piese de șenile pentru
mașini de construcții, benzi de rulare din cauciuc
sub formă de piese de șenile pentru mașini de
minerit, componente de cuplare și transmisie
pentru mașini, cu excepția vehiculelor terestre și
a pieselor acestora, benzi de rulare din cauciuc
sub formă de piese de șenile pentru mașini și
aparate de încărcat/descărcat.
12. Claxoane pentru vehicule, claxoane electrice
pentru vehicule, claxoane de ceață utilizate
pentru vehicule, dispozitive antifurt pentru
automobile, dispozitive de blocare antifurt pentru
volanele automobilelor, dispozitive antifurt
pentru vehicule, dispozitive electronice antifurt
pentru vehicule, dispozitive și echipament
antifurt, de securitate și siguranță pentru
vehicule, huse de scaune ajustabile, tip
mărgele, pentru vehicule, huse detașabile
(ajustabile) pentru scaune de vehicule, huse
pentru scaune de autovehicule (croite pe
formă), huse pentru scaune de autovehicule
(adaptate), huse pentru scaune de vehicule,
huse pentru tetiere de vehicule, huse pentru
suporturi de difuzoare pentru vehicule, huse
pentru volan, huse pentru volane de vehicule,
huse protectoare ajustate pentru scaunele
din vehicule, huse protectoare ajustate pentru
vehicule, huse retractabile pentru vehicule
transportatoare de mărfuri, huse semiajustabile
pentru vehicule, interioare de protecție pentru
vehicule, jaluzele pentru geamurile vehiculelor,
jaluzele adaptate pentru vehicule, jambele
trenului de aterizare, lame pentru ștergătoare
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de parbriz pentru vehicule, airbaguri (dispozitive
de protecție pentru automobile), airbaguri
pentru vehicule, alarme acționate la distanță
pentru vehicule terestre, alarme antifurt pentru
vehicule, alarme de siguranță pentru vehicule,
alarme pentru vehicule, alarme pentru vehicule
cu motor, alarme sonore (antifurt) pentru
vehicule, avertizoare sonore pentru motociclete,
avertizoare acustice de marșarier pentru
vehicule, cadre pentru susținerea copiilor în
vehicule, borduri de siguranță din cauciuc pentru
apărătoarele mașinilor, borduri de siguranță
din cauciuc pentru apărătoarele camioanelor,
claxoane de ceață utilizate pentru vehicule,
claxoane electrice pentru vehicule, claxoane
pentru automobile, claxoane pentru motociclete,
claxoane pentru vehicule, dispozitive antifurt
pentru automobile, dispozitive antifurt pentru
vehicule, dispozitive de alarmă pentru vehicule,
dispozitive de poziționare pentru centurile de
siguranță ale pasagerilor, dispozitive de reținere
utilizate cu centuri de siguranță pentru vehicule,
dispozitive de securizare pentru copii utilizate
pentru scaunele de vehicule, dispozitive pentru
blocarea volanului, hamuri de siguranță pentru
copii, pentru scaune de vehicule, hamuri
de siguranță pentru scaune de vehicule,
parbrize tip duplex pentru vehicule, perne
pentru scaune de siguranță pentru vehicule,
scaune de siguranță pentru vehicule, scaune
ejectabile pentru vehicule, scaune gonflabile
pentru vehicule, semnale de siguranță (acustice)
pentru vehicule, sisteme de alarmă de siguranță
pentru vehicule, sisteme de alarmă pentru
automobile, sisteme de alarmă pentru camioane,
sisteme de alarmă pentru vehicule terestre,
sisteme de alarmă profesionale pentru vehicule,
sisteme de avertizare antifurt pentru automobile,
suporturi pentru centuri de siguranță, arbori
de turbină (componente ale vehiculelor de
teren), automobile cu motor liniar de inducție,
compresoare pentru supraîncărcarea motoarelor
cu combustie internă pentru vehicule terestre,
convertizoare hidraulice de cuplu pentru vehicule
terestre, cutii de transmisie automate pentru
vehicule terestre, cutii de viteze pentru vehiculele
terestre, demaroare pentru vehicule terestre,
dispozitive de acționare de motor pentru
vehicule terestre, dispozitive de propulsie
pentru vehicule, dispozitive de postcombustie
pentru motoare de vehicule terestre, grupuri
motopropulsoare pentru vehicule terestre, inele
de cuplare (non electrice) (componente ale
motoarelor de vehicule terestre), lanțuri cu role
pentru vehicule terestre, manșoane de cuplare
(non electrice) (componente de motoare la
vehiculele terestre), mecanisme de acționare

de motor pentru vehicule terestre, mecanisme
de propulsie pentru vehicule terestre, motoare
cu benzină pentru vehicule terestre, motoare
cu combustie internă pentru vehicule terestre,
motoare cu gaz pentru vehicule terestre,
motoare cu turbină diesel pentru vehicule
terestre, motoare cu reacție pentru vehicule
terestre, motoare de vehicule pe două roți,
motoare diesel pentru vehicule terestre, motoare
electrice cu angrenaje pentru vehicule terestre,
motoare electrice pentru automobile, motoare
electrice pentru vehicule cu două roți, motoare
electrice pentru vehicule terestre, motoare
hidraulice rotative pentru vehicule terestre,
motoare liniare pentru vehicule terestre, motoare
pentru vehicule terestre, palete de turbine
sub formă de componente ale vehiculelor
terestre, pinioane de demaroare pentru vehicule
terestre, servomotoare pentru vehicule terestre,
statoreactoare pentru vehicule terestre, turbine
cu aburi pentru vehicule terestre, turbine
de aer dinamic pentru vehicule terestre,
turbine cu aer comprimat pentru vehicule
terestre, ambreiaje hidraulice pentru vehicule
terestre, airbaguri (dispozitive de protecție
pentru vehicule terestre), ambreiaje pentru
vehicule terestre, angrenaje cu roți pentru
vehicule terestre, angrenaje de marșarier pentru
vehicule terestre, angrenaje față, angrenaje
pentru vehicule, ansambluri de angrenaje pentru
vehiculele terestre, ansambluri de osii ale
vehiculelor, apărătoare de lanț pentru vehicule,
apărătoare de noroi, apărătoare de noroi pentru
vehicule pe două roți, arbori de priză de putere
pentru vehicule terestre, arbori de transmisie
pentru vehicule terestre, arbori flexibili pentru
vehicule terestre, arcuri elicoidale (componente
ale sistemului de suspensie pentru vehiculele
terestre), arcuri lamelare (piese de suspensie
pentru vehicule terestre), arcuri de suspensie
pentru autovehicule, arcuri amortizoare pentru
automobile, arbori pentru vehicule terestre,
atașe, amortizoare pentru automobile, lanțuri
pentru automobile, șasiuri pentru automobile,
automobile și elemente de structură ale
acestora, axe cu pivot pentru încărcătoare
pentru vehicule, axe pentru vehicule terestre,
bandă derapantă pentru motociclete, bare de
remorcare, bare de torsiune pentru automobile,
bare de torsiune pentru suspensia vehiculelor
terestre, bare de tractare pentru remorci,
bene pentru vehicule, brațe pivotante (piese
de vehicule), butuci din spate, butuci frontali
pentru vehicule, cabine pentru vehicule, cadre
pentru vehicule motorizate cu două roți, cadre
pentru vehicule pe două roți, cadre pentru
vehicule terestre, capace pentru rezervoare de
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combustibil pentru automobile, capace pentru
rezervor pentru vehicule terestre, capace pentru
transmisii la vehicule terestre, capote de
vehicule, caroserii blindate pentru vehicule,
carcase protectoare pentru motoare de vehicule
terestre, caroserii pentru autovehicule, cârlige
(bare de remorcare) pentru vehicule, centuri de
siguranță pentru vehicule și pentru automobile,
cilindri de ambreiaj pentru vehicule terestre,
cilindri de frână pentru vehicule terestre, circuite
hidraulice pentru automobile, coloane de direcție
întărite pentru vehicule, componente pentru
caroseria vehiculelor, convertizoare de cuplu
pentru automobile, convertizoare de cuplu
pentru vehicule terestre, cotiere pentru vehicule,
cuplaje hidraulice pentru vehicule terestre,
cuplaje de tip gheară pentru arborele vehiculelor
terestre, cuplaje pentru arbori pentru vehicule
terestre, cuplaje pentru vehicule terestre, curele
de transmisie (piese pentru mașini terestre),
curele de transmisie pentru acționarea de
vehicule terestre, cutii de angrenaje pentru
vehiculele terestre, cutii de transmisie pentru
vehicule terestre, cutii de viteze, cutii de
viteze automate pentru automobile, cutii de
viteze automate pentru vehicule terestre, cutii
de viteze pentru automobile, deflectoare de
lanț pentru vehicule, demultiplicatoare pentru
vehicule terestre, diferențialuri pentru vehicule
terestre, discuri de ambreiaj acționate prin
fricțiune pentru vehicule terestre, discuri de
ambreiaj pentru vehicule terestre, discuri de
ambreiaj, altele decât cele pentru vehicule
terestre, discuri de frână pentru vehicule terestre,
discuri pentru lagăre axiale de ambreiaj pentru
vehicule terestre, dispozitive antiderapante
pentru anvelope de autovehicule, dispozitive
de control de transmisii pneumatice pentru
vehicule terestre, dispozitive de cuplare utilizate
pentru autovehiculele terestre, dispozitive de
fixare a coșurilor de bebe în interiorul
vehiculelor, dispozitive de remorcare pentru
vehicule, distanțiere pentru roți, elemente de
fixare pentru apărătoare de noroi, etriere de
frână pentru vehicule terestre, frâne cu bandă
pentru vehicule terestre, frâne de direcție, frâne
hidraulice pe disc, frâne hidraulice pe jantă,
frâne hidraulice pe jantă pentru biciclete, frâne
pentru vehicule cu motor, frâne pentru vehicule
terestre, frână cu saboți pentru vehicule terestre,
garnituri de frână pentru vehicule terestre,
geamuri pentru automobile, grinzi de întărire
a plafonului caroseriei, hamuri de siguranță
pentru scaunele autovehiculelor, harnașamente
pentru scaune de mașină, huse adaptate pentru
automobile, huse adaptate pentru volane de
automobile, huse de scaune pentru automobile,

huse adaptate pentru volane de vehicule, huse
pentru locurile din spate la vehicule, huse
pentru scaune (ajustabile) pentru automobile,
huse pentru schimbătoare de viteze, indicatoare
de direcție pentru vehicule, joystick-uri pentru
vehicule, indicatoare pentru indicarea direcției
vehiculelor (cu excepția farurilor), lagăre de osie
pentru vehicule de teren, lame de schimb pentru
ștergătoarele de parbriz ale vehiculelor, lame
pentru ștergătoarele de parbriz, lanțuri cu eclise
folosite la transmisii (pentru vehicule terestre),
lanțuri de transmisie pentru vehicule terestre,
lanțuri de zăpadă pentru cauciucuri (pentru
vehicule), lanțuri pentru acționarea de vehicule
rutiere, lanțuri pentru anvelope (pentru vehicule
terestre), lanțuri pentru motociclete, lanțuri
pentru automobile (pentru condus), leviere
de frână pentru vehicule, luminatoare pentru
vehicule, lunete pentru automobile, îmbinări
universale pentru vehicule terestre, manete
de ambreiaj pentru vehicule terestre, manete
pentru schimbarea vitezelor pentru vehicule
terestre, mecanism de transmisie prin fricțiune
pentru vehiculele terestre, mecanisme de
acționare (pentru vehicule terestre), mecanisme
de ambreiaj pentru automobile, mecanisme
de deschidere de capote pentru vehicule,
mecanisme de schimbare a angrenajelor
pentru vehiculele terestre, mecanisme de
transmisie de putere pentru vehicule terestre,
mecanisme de transmisie pentru vehicule
terestre, mecanisme mecanice de transmisie
pentru vehicule terestre, mecanisme pentru
ridicarea geamurilor folosite la geamurile de
vehicule, monturi pentru faruri (componente
de motociclete), motoare cu angrenaje pentru
vehicule de teren, motoare de ventilator pentru
vehicule terestre, mânere de schimbător de
viteză pentru vehiculele terestre, mânere pentru
portiere de automobile, mânere rotative pentru
motociclete, nuci de rotire a volanului pentru
automobile, oglinzi pentru vehicule, oglinzi
retrovizoare (piese pentru vehicule), oglinzi
retrovizoare de interior, oglinzi retrovizoare
laterale pentru vehicule, organe de transmisie
pentru vehicule terestre, osii de remorcă,
osii (piese pentru vehicule terestre), osii și
arbori cardanici pentru autovehicule, osii pentru
suspensii cu arcuri lamelare pentru vehicule,
osii pentru sisteme de suspensie cu arcuri
lamelare pentru vehicule, osii pentru sisteme de
suspensie pneumatice ale vehiculelor, panouri
adaptate pentru caroserii de vehicule, panouri
de ușă pentru vehicule, panouri de portiere
pentru vehicule terestre, parasolare și apărători
de soare pentru mașini motorizate, parasolare
pentru parbrizele automobilelor, parbrize pentru
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automobile, parbrize, pavilioane culisante pentru
vehicule terestre, pedale de frână (componente
ale motocicletelor), pavilioane pentru automobile
decapotabile, pedale de frână pentru vehicule,
pedale de frână pentru vehicule terestre, piese
de transmisie de putere (curele) pentru vehicule
terestre, pinioane pentru vehicule terestre,
plăcuțe de frână cu discuri pentru vehicule
terestre, plăcuțe de frână pentru automobile,
plăcuțe de frână pentru autovehicule, plăcuțe
de frână pentru vehiculele terestre, portbagaje
de acoperiș pentru automobile, portbagaje
de acoperiș pentru vehicule, portbagaje
laterale pentru motociclete, portbagaje pentru
acoperișul mașinilor, portbiciclete, portbagaje
pentru vehicule, portschiuri pentru vehicule,
portiere de autovehicule, protecții fabricate la
comandă pentru bare de protecție, protecții
pentru capotă ca părți structurale de vehicule,
protecții anti-șoc din metal pentru vehicule,
profiluri aerodinamice pentru vehicule terestre,
protecții împotriva zgârieturilor pentru mânere
pentru portiere de automobile, protectoare
pentru faruri, protectoare împotriva stropilor
pentru vehicule, protecții pentru jenți de
vehicule, recipiente adaptate pentru a fi
utilizate în portbagajul vehiculelor, retrovizoare,
rezervoare de combustibil pentru vehicule
terestre, rezervoare nemetalice (piese de
vehicule), rezervoare metalice (piese de
vehicule), roți (componente ale vehiculelor
terestre), rezervoare sub formă de piese de
sisteme de frânare pentru vehicule, rezervoare
sub formă de piese de ambreiaje de vehicule
terestre, roți de lanț pentru vehicule terestre,
roți de transmisie pentru vehicule terestre,
roți dințate pentru vehicule terestre, saboți
de frână pentru automobile, saboți de frână
pentru vehicule terestre, saboți de frână pentru
vehiculele terestre, scaune de automobile,
saci pentru picioare adaptați pentru landouri,
schimbătoare de viteze, schimbătoare de viteză
pentru automobile, șasiuri articulate adaptate
pentru utilizare cu vehicule, șasiuri de motor,
pentru vehicule terestre, șasiuri de remorci
pentru vehicule, scrumiere pentru automobile,
segmenți de frână pentru automobile, semnale
de direcție pentru automobile, seturi de protecții
pentru ax folosite la vehiculele terestre, sisteme
de acționare cu came pentru autovehicule,
sisteme de angrenaj pentru vehiculele terestre,
sisteme de frânare pentru vehicule terestre,
sisteme de suspensie pentru automobile,
sisteme de suspensie pentru vehicule terestre,
sisteme pentru depozitare adaptate pentru
a fi utilizate în vehicule cu motor, spoilere
pentru automobile, spoilere pentru vehicule

terestre, stabilizatoare pentru atelaje utilizate
pentru autovehiculelor terestre, suporturi de
biciclete pentru vehicule, suporturi pentru
bagaje fixate pe capotă, ștergătoare de faruri,
ștergătoare de parbriz, ștergătoare de parbriz
(piese pentru vehicule), ștergătoare de parbriz
pentru automobile, suporturi pentru plăcuțe de
înmatriculare, suspensii pentru roți, tablouri
de bord pentru automobile, tambururi de
frână pentru vehicule terestre, tetiere pentru
scaune pentru automobile, tije cu canelură
(piese de angrenaje de vehicule terestre),
tije cu canelură de glisare (componente de
angrenaje de vehicule terestre), tije cu canelură
pătrate (componente de angrenaje de vehicule
terestre), transmisii (componente ale vehiculelor
terestre), transmisii articulate pentru vehicule
terestre, transmisii cu dublu ambreiaj pentru
vehicule terestre, transmisii cu viteză variabilă
pentru vehicule terestre, transmisii de acționare
pentru vehicule terestre, transmisii de putere
hidraulice pentru vehicule terestre, transmisii
de putere pentru vehicule terestre, transmisii
diferențiale pentru vehicule terestre, transmisii
hidraulice pentru vehicule terestre, transmisii
mecanice pentru vehicule terestre, transmisii
pentru deplasarea în marșarier pentru vehicule
terestre, transmisii planetare pentru vehiculele
terestre, transmisii prin roți dințate pentru
vehiculele terestre, trape de aerisire pentru
vehicule, treapte de atașare la vehicule terestre,
trepte (piese pentru vehicule terestre), uși de
portbagaj, volane (componente ale vehiculelor),
volane pentru vehicule, antiderapante pentru
roți de vehicule, anvelope (pneuri), anvelope
pentru vehicule, bandaje de roți pentru
vehicule, benzi antistatice pentru vehicule,
benzi de rulare pentru pneuri, camere de aer
pneumatice pentru roți de vehicule, capace de
roți (pentru vehicule), accesorii aerodinamice
pentru caroserii auto, adaptoare pentru lamele
ștergătoarelor vehiculelor, arcuri de suspensie
pentru vehicule, arcuri amortizoare pentru
vehicule, arcuri elicoidale pentru suspensii
de vehicule, arcuri lamelare metalice pentru
suspensii de vehicule, arcuri pentru sisteme de
suspensie pentru vehicule, arcuri pneumatice
pentru amortizarea șocului la scaunul șoferului,
articole de fierărie pentru frâne (vehicule),
bare de torsiune pentru vehicule, bare
pentru scaun (piese de vehicule), benzi
parasolare pentru vehicule, bielete (piese
auto), brațe pentru ștergătoare de parbriz,
brichete electrice pentru vehicule terestre,
bucșe pentru vehicule, burdufuri ax planetar
pentru vehicule, burdufuri pentru schimbătoare
de viteză destinate autovehiculelor, bușoane
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pneumatice, pompe pentru umflarea anvelopelor
vehiculelor, ținte metalice pentru anvelope de
vehicule, pompe pentru umflarea anvelopelor de
bicicletă, camere de aer pentru anvelope pentru
vehicule, benzi de rulare din cauciuc pentru
anvelope, capace de ventile pentru anvelopele
de vehicule, anvelope pneumatice și camere de
aer pentru motociclete, modele de bandă de
rulare pentru reșaparea anvelopelor, materiale
pentru aplicarea de petice pentru camere de
anvelope, petice de cauciuc pentru repararea de
camere de anvelope, petice din cauciuc adezive
pentru repararea camerelor sau anvelopelor,
modele de bandă de rulare pentru reșaparea
anvelopelor de vehicule, modele de bandă de
rulare din cauciuc pentru reșaparea anvelopelor
reciclate, benzi de rulare din cauciuc, vehicule,
vehicule automobile, vehicule electrice, vehicule
terestre, vehiculele terestre, roți de vehicule,
tetiere pentru vehicule, camioane electrice
(vehicule), suspensii pentru vehicule, tapițerii
pentru vehicule, portiere de vehicule, scaune
de vehicule, scrumiere pentru vehicule, alarme
antiintruziune pentru vehicule, portiere laterale
pentru vehicule, role (roți) la vehicule, role (roți
de vehicule), culbutoare pentru vehicule terestre,
prelate adaptate pentru vehicule, parasolare
(piese pentru vehicule), caroserii izolate pentru
vehicule, motorizări, inclusiv motoare pentru
vehicule terestre, motoare de acționare pentru
vehicule terestre, roți dințate pentru motoare
de vehicule terestre, curele de transmisie
pentru motoarele vehiculelor terestre, curele de
transmisie pentru motoare de vehicule terestre,
biele pentru vehicule terestre, cu excepția celor
care intră în alcătuirea motoarelor, cuplaje și
organe de transmisie pentru vehicule terestre,
piese ornamentale de interior pentru automobile,
dispozitive adaptate de fixare a pieselor de
automobile de caroseria automobilelor, scaune
pentru copii pentru utilizare în mașini, parasolare
și apărători de soare pentru mașini motorizate.

───────

pentru rezervoarele de benzină ale vehiculelor,
cabluri de frână pentru vehicule, cadru de
tractare din metal pentru vehicule, capace pentru
rezervor pentru vehicule, caroserii, cilindri de
frână pentru vehicule, cilindri de roată pentru
vehicule, cilindri principali de frână, cilindri de
amortizare (componente ale vehiculelor), cilindri
de compensare pentru sistemele de frânare ale
vehiculelor, coloane de direcție pentru vehicule,
circuite hidraulice pentru vehicule, coloane
de suspensie pentru vehicule, componente
de frână pentru vehicule, componente pentru
caroserii de vehicule, coloane de suspensie
(componente ale vehiculelor), conducte de
combustibil pentru vehicule, cotiere pentru
scaune cu rotile, covorașe adaptate pentru
vehicule, discuri de frână pentru vehicule,
dispozitive antifurt electronice pentru vehicule,
dispozitive de tractare din metal pentru vehicule,
dispozitive de reglare a presiunii frânelor
hidraulice pentru vehicule, elice pentru vehicule,
etriere de frână pentru vehicule, geamuri de
vehicule, garnituri pentru frână pentru vehicule,
frâne cu disc, frâne cu disc pentru vehicule
terestre, frâne pentru roți, frâne electronice
pentru  vehicule,  frâne  pentru  vehicule,  piese
de caroserie pentru vehicule, caroserie pentru
vehicule, caroserie pentru vehicule motorizate,
panouri de caroserie pentru vehicule, panouri
de caroserie izolate pentru vehicule, panouri de
ornament pentru structura caroseriei la vehicule,
apărătoare de soare sub formă de componente
de caroserie pentru vehicule, componente
pentru modificarea caroseriei automobilului
disponibile sub formă de set, parbrize pentru
vehicule, parbrize de automobile, parbrize pentru
vehicule terestre, parbrize (componente ale
vehiculelor terestre), raclete pentru ștergătoarele
de parbrize, benzi parasolare pentru parbrizele
vehiculelor, volane, dispozitive de blocare
antifurt pentru volanele automobilelor, anvelope,
anvelope tubulare, anvelope auto, anvelope
pneumatice, pneuri (anvelope), suporturi de
anvelope, huse pentru anvelope, profiluri pentru
anvelope, anvelope tubulare de bicicletă,
huse antiderapante pentru anvelope, lanțuri
antiderapante pentru anvelope, anvelope pentru
roțile vehiculelor, anvelope pentru vehicule
terestre, petice pentru camere de anvelope,
huse textile antiderapante pentru anvelope,
crampoane antiderapare pentru anvelope auto,
crampoane antipatinare pentru anvelope auto,
ventile pentru anvelope de vehicule, lanțuri
antiderapante pentru anvelopele vehiculelor,
crampoane antiderapare pentru anvelopele
vehiculelor, petice pentru repararea anvelopelor
vehiculelor, pompe pentru umflarea anvelopelor
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(210) M 2022 01642
(151) 03/03/2022
(732) CLAUDIU NECŞULESCU, STR.

ŞTEFAN CEL MARE NR. 27,
AP. 1, ET. 1, JUD. CONSTANȚA,
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(740) CABINET N.D. GAVRIL, STR. ŞTEFAN
NEGULESCU NR. 6A, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, 011653, ROMANIA

(540)

COOLTURA
VINULUI BY JIDVEI

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.06; 27.05.17; 11.03.02

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

40. Tratarea materialelor, furnizarea de
informaţii cu privire la tratarea materialelor,
conservarea alimentelor şi a băuturilor, servicii
de distilare, producţia de vin pentru alţii,
consultanţă în domeniul vinificaţiei.
41. Educaţie, furnizare de instruire, divertisment,
activităţi sportive şi culturale, academii
(educaţie), organizarea şi susţinerea
colocvilor, conferinţelor, congreselor şi
seminariilor, predare/servicii educaţionale/
servicii de instruire, cursuri prin corespondenţă,
transfer de know-how (instruire), transfer de
cunoştinţe de afaceri şi know-how (training),
servicii educaţionale furnizate de şcoli, servicii
de certificare educaţională, şi anume oferirea
de cursuri de formare şi examinare în domeniul
educaţional, furnizarea de informaţii în domeniul
educaţiei, examinări referitoare la educaţie,
efectuarea de excursii cu ghid, organizarea
şi susţinerea unor forumuri educaţionale în
persoană, publicarea online a cărţilor şi jurnalelor
electronice, furnizarea online de publicaţii
electronice, nedescărcabile, furnizarea online
de imagini video, nedescărcabile, organizarea
de competiţii (educaţie sau divertisment),
organizarea de expoziţii şi târguri în scopuri
culturale sau educaţionale, organizare de
evenimente, instruire practică demonstraţii,
publicarea cărţior, broşurilor şi revistelor,

publicarea de texte, altele decât textele
publicitare, furnizarea facilităţilor de recreere,
furnizarea de informaţii cu privire la activităţile
recreaţionale, ghidare vocaţională (consiliere
educaţională sau de instruire), recalificare
vocaţională, organizarea şi susţinerea de
ateliere (instruire), producerea de podcasturi,
în domeniul viticulturii, vinificaţiei şi domeniilor
conexe acestora.

───────

(210) M 2022 01643
(151) 03/03/2022
(732) CLAUDIU NECŞULESCU, STR.

ŞTEFAN CEL MARE NR. 27,
AP. 1, ET. 1, JUD. CONSTANȚA,
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(740) CABINET N.D. GAVRIL, STR. ŞTEFAN
NEGULESCU NR. 6A, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, 011653, ROMANIA

(540)

GĂBĂNAŞUL
CASTELULUI DE JIDVEI

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.11; 27.05.17; 07.01.01;
07.01.24; 26.04.05; 26.04.18

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

29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi gătite, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt
şi alte produse lactate, uleiuri şi grăsimi
alimentare, aranjamente din fructe procesate,
nuci, preparate, nuci glasate, nuci condimentate,
migdale, mărunţite, alune, preparate, fructe
cristalizate/fructe glazurate, chipsuri din fructe şi
legume, lichior de ouă non-alcoolic.
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30. Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori ai acestora,
băuturi pe bază de ceai, cafea, cacao şi lapte,
orez, paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină
şi preparate din cereale, gustări pe bază de
cereale, pâine, produse de patiserie şi produse
de cofetărie, amestecuri de aluat nefermentat,
aluaturi proaspete şi congelate, dulciuri, biscuiţi/
fursecuri, ciocolată, pastă de migdale, îngheţată,
sorbeturi şi alte produse similare sub formă
de înghețată, comestibile, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, ierburi conservate,
oţet, sosuri şi alte condimente, gheaţă (apă
îngheţată), preparate aromatice alimentare,
feluri de mâncare uscate prin îngheţare, feluri
de mâncare liofilizate, zahăr, miere, melasă,
lăptişor de matcă, seminţe procesate (pentru
asezonare).
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
şi forestiere brute şi neprocesate, grăunţe şi
seminţe brute şi neprocesate, fructe şi legume
proaspete, ierburi proaspete, ciuperci şi trufe
proaspete, plante şi flori naturale, bulbi, puieţi
şi seminţe pentru plantare, animale vii, hrană şi
băuturi pentru animale, malţ.
32. Băuturi non-alcoolice, băuturi din fructe şi
sucuri de fructe, siropuri şi alte preparate pentru
fabricarea băuturilor non-alcoolice.
35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
publicitate prin poştă, publicitate online pe
o reţea de calculatoare, publicitate cu plata
per click, dezvoltarea de concepte publicitare,
scrierea de texte publicitare, publicarea de
texte publicitare, actualizarea materialelor de
publicitate, răspândirea materialelor publicitare,
promovarea bunurilor şi serviciilor prin
sponsorizarea evenimentelor, administrarea
programelor de fidelizare a consumatorilor,
asistenţă administrativă pentru a răspunde
la cererile de ofertă/asistenţă administrativă
pentru a răspunde la cererile de propuneri
(RFP), asistenţă în managementul afacerilor,
consultanţă profesională în afaceri, oferirea de
informaţii în domeniul afacerilor, consultanţă
în organizarea şi managementul afacerilor,
asistenţă privind managementul comercial
sau industrial, întrebări privind afacerile,
servicii specializate privind eficienţa afacerilor,
furnizarea de informaţii de afaceri prin
intermediul unui site web, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori
în alegerea bunurilor şi serviciilor, servicii
de intermediere comercială, demonstraţii cu
produse, distribuirea de eşantioane, marketing,
servicii de lobby comercial, negocierea şi
încheierea de tranzacţii comerciale pentru
terţi, furnizarea unei pieţe comerciale online

pentru cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri şi
servicii, prezentarea produselor în mediile de
comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, organizarea de târguri şi expoziţii în
scopuri comerciale sau publicitare, optimizare
pe motoarele de căutare pentru promovarea
vânzărilor, optimizarea traficului site-urilor web,
indexare web pentru scopuri comerciale
sau publicitare, închirierea automatelor pentru
vânzarea de produse, servicii de comerţ și
regruparea în avantajul terților a produselor
cuprinse în clasele 29, 30, 31, 32 şi 33
(exceptând transportul acestora), prezentarea
acestora pentru vânzare prin toate mijloacele
cunoscute, inclusiv online, servicii de agenţie de
import-export.

───────

(210) M 2022 01645
(151) 03/03/2022
(732) SORIN DELIVASILE, STR.

MESTEACANULUI, NR. 12H,
JUDEȚ ILFOV, DOBROESTI,
077085, ILFOV, ROMANIA

(540)

Climbing Stag

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 03.04.07; 29.01.01

clase:
22. Frânghii și sfori, plase, corturi și prelate,
marchize din materiale textile sau sintetice,
vele, saci pentru transportul și depozitarea
materialelor în vrac, materiale de capitonare,
amortizare și de umplutură, cu excepția
hârtiei, cartonului, cauciucului sau a materialelor

(591) Culori revendicate: roșu (HEX#ed174d)
(511)    Produse și/sau servicii grupate pe



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 06/2022

888

plastice, fibre textile brute și înlocuitori pentru
acestea.
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
28. Jocuri, jucării și articole pentru joacă,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și sport, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de crăciun.

───────

(210) M 2022 01646
(151) 03/03/2022
(732) ASOCIAȚIA REBEL WOLVES MC,

STR. PRINCIPALĂ, NR. 41, SAT
SICULENI, JUDEȚ HARGHITA,
COMUNA SICULENI, 537295,
HARGHITA, ROMANIA

(740) PRI INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, STR. RĂSPÂNTIILOR, NR. 37,
SECTOR 2, BUCUREȘTI, 020547,
ROMANIA

(540)

REBEL WOLVES
MC SZEKLERLAND

(531) Clasificare Viena:
27.05.24; 03.01.08; 03.01.24; 26.01.01

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

41. Educație, furnizarea de instruire,
divertisment, activități sportive și culturale,
servicii de club (divertisment sau educație),
antrenare (instruire), furnizarea online de
publicații electronice, nedescărcabile.

───────

(210) M 2022 01647
(151) 03/03/2022
(732) CRAMA DIN DEAL S.R.L., SAT

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
IVANESCU GABRIEL DAN, STR.
AVRAM IANCU, NR. 48A, SC. B,
AP. 10, JUDEȚ BRAȘOV, BRAȘOV,
500086, BRAȘOV, ROMANIA

(540)

CRAMA DIN DEAL

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.19; 06.19.07

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

33. Bauturi alcoolice cu exceptia berii, vinuri,
vinars, bauturi distilate.

───────

GURA VADULUI, NR. 446, JUDEȚ
PRAHOVA, COMUNA GURA
VADULUI, PRAHOVA, ROMANIA



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 06/2022

889

(210) M 2022 01649
(151) 03/03/2022
(732) BGP PRODUCTS OPERATIONS

GMBH, TURMSTRASSE 24,
STEINHAUSEN, 6312, ELVEȚIA

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

(540)

LIPANTIL
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Produse farmaceutice, produse farmaceutice
pentru tratamentul bolilor cardiovasculare.

───────

(210) M 2022 01650
(151) 03/03/2022
(732) FOUR MER PHARMA SRL, STR.

ALEEA BĂIȘOARA NR.13, SCARA
1, ETAJ 5, AP.23, JUDETUL CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(740) VLAD I. ANDA CABINET DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ, STR.
PORII NR.152, SC.3, AP.96, JUDETUL
CLUJ, FLOREȘTI, CLUJ, ROMANIA

(540)

Best 4 Men Potent
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Produse cosmetice, produse cosmetice
organice, produse cosmetice naturale, produse
cosmetice pentru uz personal, produse
cosmetice sub formă de creme.
5. Produse farmaceutice pentru stimularea
erecției, produse farmaceutice pentru tratarea
disfuncției erectile, suplimente alimentare,
suplimente alimentare medicinale, suplimente
alimentare lichide, suplimente alimentare cu
efect cosmetic.

───────

(210) M 2022 01651
(151) 03/03/2022
(732) CASH&CANDY SRL, SOS.

ANDRONACHE NR. 203, SECTOR
2, BUCURESTI, ROMANIA

(740) NOMENIUS SRL, STR. ALEKSANDR
SERGHEEVICI PUSKIN, NR. 8
SECTOR 1, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

Candy Toys

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.15; 19.01.03;
02.09.01

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

35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, servicii de comenzi online,
furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, realizare
de târguri și expoziții virtuale online cu
scop comercial sau publicitar, organizare de
evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu jucării, servicii de vânzare
cu amănuntul și cu ridicata în legătură cu
produse alimentare, deserturi, dulciuri, acadele,
bomboane, ciocolată, înghețată, iaurt înghețat
și șerbeturi, zahăr, îndulcitori naturali, glazuri
dulci și umpluturi, produse apicole, produse de
patiserie, prăjituri, tarte și biscuiți prăjiturele,
tablete de ciocolată, jeleuri, bezele, gumă de
mestecat, băuturi nealcoolice, sucuri și snacks-
uri.

───────

(591) Culori revendicate: rosu, galben, 
verde,albastru, alb, negru
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(210) M 2022 01652
(151) 03/03/2022
(732) SC OCAR SERV SRL, STR.

AVIATOR VASILE NICULESCU
NR.19, JUDETUL BACAU,
MARGINENI, 607315, BACĂU,
ROMANIA

(540)

AuroraModels AM

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

16. Abțibilduri (decalcomanii), abțibilduri pentru
bara de protecție a vehiculelor, afișe, suporturi
pentru afișe din hârtie sau carton, afișe
din hârtie, afișe publicitare, afișe tipărite din
hârtie, afișier, agende, agende datate, albume
foto și albume pentru colecționari, agende
de birou, agende de buzunar, agende de
planificare pentru birou, agende de telefon,
agende de întâlniri, agende personale, agende
săptămânale, almanahuri, articole de papetărie
din hârtie pentru birou, articole de papetărie
pentru scris, articole de papetărie pentru birou,
articole de papetărie și accesorii educative,
articole de papetărie, confecționate din hârtie,
articole pentru birou, ascuțitori pentru creioane,
mecanice, autocolante (articole de papetărie),
autocolante decorative pentru butuci de roată
pentru autovehicule, autocolante pentru bara de
protecție a mașinilor, distribuitoare de bandă
adezivă (articole de papetărie), bannere de afișaj
fabricate din carton, bannere de afișaj realizate
din hârtie, bannere din hârtie, benzi adezive,
bibliorafturi, broșuri, calendare, calendare cu foi
detașabile, calendare de birou, calendare de
perete, calendare tipărite, cărți, reviste, ziare
tipărite și alte publicații media pe hârtie.
28. Jucării, jocuri și articole de joacă,
aeromodele, avioane de jucărie, camioane de

jucărie, dispoziții de machete de trenuri, jucării,
jucării artizanale vândute sub formă de kit,
jucării cu radiocomandă, jucării cu telecomandă
sub formă de vehicule, jucării de construit,
jucării de construit care se îmbină, jucării din
metal, jucării din plastic, kituri (vândute în
întregime) pentru construcția machetelor, kituri
de asamblat machete la scară (jucării), kituri de
machete (lucru manual), kituri pentru machete
de jucărie, machete auto (jucării), machete de
elicopter, machete de jucării sub formă de
mașini, machete de mașini, machete de mașini
(articole de joacă), machete de mașini (jucării
sau jocuri), 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 motoare pentru
automobile, de jucărie, machete de plastic sub
formă de jucării, machete de trenuri, machete
de vehicule, machete de vehicule de jucărie,
machete la scară care imită vegetația, machete
sub formă de jucării, machete în miniatură de
mașini (jucării sau articole de joacă), mașini
de jucărie, mașini de jucărie cu acționare
electronică, mașini de jucărie cu pedale, mașini
de jucărie teleghidate cu baterie, mașinuțe cu
acționare electronică, modele de aeronave la
scară redusă, modele de vehicule la scară
redusă (miniaturi), modele de vehicule la scară
redusă cu telecomandă, modele la scară redusă
de vehicule (articole de joacă), piste pentru
machete de vehicule, roți pentru vehicule de
jucărie, seturi de machete de avioane, seturi
de machete de tren, 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 tren, seturi de tren (articole de joacă), stații
de alimentare cu benzină, de jucărie, vehicule
(jucării), vehicule cu patru roți pentru copii
(jucării), vehicule de jucărie cu radio comandă,
vehicule de jucărie cu scaune, vehicule de
jucărie cu telecomandă, vehicule de jucărie
electronice, vehicule de jucărie electronice
teleghidate, vehicule de jucărie pentru copii,
vehicule de transport pentru copii (articole de
joacă), vehicule în miniatură turnate.

───────
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(210) M 2022 01653
(151) 03/03/2022
(732) MIDAR GROUP SRL, STR.

1 DECEMBRIE 1918 NR. 61,
COMUNA CHIAJNA, JUDETUL
ILFOV, SAT DUDU, ILFOV,
ROMANIA

(740) CĂVESCU ȘI ASOCIAȚII SRL, STR.
GRIVITA NR. 37E, JUDETUL ILFOV,
OTOPENI, ILFOV, ROMANIA

(540)

DESSERT D'OR

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu ciocolată pentru glazuri, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu creme pe bază
de ciocolată, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu decorațiuni din ciocolată pentru
articole de cofetărie, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu decorațiuni din
ciocolată pentru prăjituri, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu glazuri, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu glazuri
cu aromă de ciocolată, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu glazuri din dextrină
de malț pentru produse de cofetărie, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu glazură de
ciocolată, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu glazură pentru produse de cofetărie,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
glazură pentru prăjituri, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu marțipan, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu marțipan
din ciocolată, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu pastă de fondant, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu pastă
de zahăr, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu umpluturi din ciocolată pentru
produse de brutărie, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu umpluturi pe bază
de cafea, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu înlocuitor de cremă, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu înlocuitor
de marțipan, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu chipsuri de ciocolată, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu chipsuri
de cofetărie pentru copt, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu creme pe bază
de cacao sub formă de produse tartinabile,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu decorațiuni din bomboane pentru prăjituri,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu fondante (cofetărie), servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu glazuri lucioase, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu glazură,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu umpluturi pe bază de ciocolată, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu umpluturi
pe bază de ciocolată pentru prăjituri și plăcinte,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
umpluturi pe bază de cremă pentru prăjituri și
plăcinte, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu zahăr glasat, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu alimente pe bază
de cacao, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu batoane învelite în ciocolată, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
ciocolată pentru glazuri, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu creme pe bază
de ciocolată, servicii de vânzare cu amănuntul

30. Ciocolată pentru glazuri, creme pe bază
de ciocolată, decorațiuni din ciocolată pentru
articole de cofetărie, decorațiuni din ciocolată
pentru prăjituri, glazuri, glazuri cu aromă de
ciocolată, glazuri din dextrină de malț pentru
produse de cofetărie, glazură de ciocolată,
glazură pentru produse de cofetărie, glazură
pentru prăjituri, marțipan, marțipan din ciocolată,
pastă de fondant, pastă de zahăr, umpluturi din
ciocolată pentru produse de brutărie, umpluturi
pe bază de cafea, înlocuitor de cremă, înlocuitor
de marțipan, chipsuri de ciocolată, chipsuri de
cofetărie pentru copt, creme pe bază de cacao
sub formă de produse tartinabile, decorațiuni din
bomboane pentru prăjituri, fondante (cofetărie),
glazuri lucioase, glazură, umpluturi pe bază de
ciocolată, umpluturi pe bază de ciocolată pentru
prăjituri și plăcinte, umpluturi pe bază de cremă
pentru prăjituri și plăcinte, zahăr glasat, alimente
pe bază de cacao, batoane învelite în ciocolată.
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online în legătură cu decorațiuni din ciocolată
pentru articole de cofetărie, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu decorațiuni
din ciocolată pentru prăjituri, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu glazuri,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu glazuri cu aromă de ciocolată, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu glazuri din dextrină de malț pentru produse
de cofetărie, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu glazură de ciocolată, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu glazură pentru produse de cofetărie, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
glazură pentru prăjituri, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu marțipan, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu marțipan din ciocolată, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu pastă de
fondant, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu pastă de zahăr, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu umpluturi
din ciocolată pentru produse de brutărie, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
umpluturi pe bază de cafea, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu înlocuitor
de cremă, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu înlocuitor de marțipan,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu chipsuri de ciocolată, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
chipsuri de cofetărie pentru copt, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
creme pe bază de cacao sub formă de produse
tartinabile, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu decorațiuni din bomboane
pentru prăjituri, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu fondante (cofetărie), servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu glazuri lucioase, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu glazură, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu umpluturi pe bază de ciocolată, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
umpluturi pe bază de ciocolată pentru prăjituri
și plăcinte, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu umpluturi pe bază de cremă
pentru prăjituri și plăcinte, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu zahăr glasat,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu alimente pe bază de cacao, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
batoane învelite în ciocolată.

───────

(210) M 2022 01655
(151) 03/03/2022
(732) DIGITAL IQ AGENCY SRL,

TARLAUA NR.28, PARCELA
NR.684, CAM. 1, JUDETUL
DAMBOVITA, SLOBOZIA MOARA,
DAMBOVIȚA, ROMANIA

(540)

Huggy Wuggy
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
28. Jucării, jucării zornăitoare, jucării gonflabile,
jucării vorbitoare, jucării muzicale, jucării
flexibile, jucarii inteligente, jucării modulare,
jucării antistres, jucării electronice didactice,
jucării de baie, jucării cu baterii, jucării pentru
cadă, jucării pentru copii, jucării pentru bebeluși,
jucării din țesături, jucării din pânză, jucării
de tras, discuri zburătoare (jucării), jucării
cu balansare, jucării cu radiocomandă, jucării
cu telecomandă, jucării de împins, puzzle-
uri (jucării), jucării din cauciuc, jucării pentru
boxat, jucării electronice teleghidate, jucării de
construit, jucării pentru apă, seturi de jucării,
jucării din metal, jucării din plastic, jucării cu
apă, jucării de lemn, jucarii pentru sugari,
telecomenzi pentru jucării, jucării de nisip, jucării
de exterior, jucării cu roți, jucării cu cheiță, zmeie
ca jucării, jucării mobile de agățat pentru pătuț
(jucării), jucării comercializate la set, jucării care
fac zgomot, elemente de construcții (jucării),
blocuri de asamblare (jucării), jucării pentru
copii mici, jucării zburătoare cu telecomandă,
jucării gonflabile de baie, jucării utilizate în
piscine, jucării electrice de acțiune, blocuri de
construcție (jucării), jucării care se suprapun,
covorașe de joacă cu jucării pentru copii mici
(jucării), triciclete pentru copii mici (jucării), jucării
adaptate pentru activități educative, jucării cu
cheiță (din metal), dispozitive de făcut zgomot
(jucării), jucării pentru cărucioare de copii, jucării
cu cheiță (din plastic), jucării din plastic pentru
baie, jucării pentru groapa cu nisip, jucării pentru
lada cu nisip, jucării gonflabile din cauciuc
subțire, jucării robot care se transformă, jucării
de construit care se îmbină, jucării, jocuri și
articole de joacă, jucării cu activități multiple
pentru bebeluși, jucării acționate prin învârtirea
unei cheițe, jucării cu roți acționate prin pedale,
jucării-centru de activități pentru copii, jucării sub
formă de puzzle-uri, jucării sub formă de imitații
de alimente, jucării de construcții din mai multe
părți, cuburi de construit magnetice fiind jucării,
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jucării cu telecomandă sub formă de vehicule,
jucării flexibile care produc sunete prin strângere,
jucării puse în vânzare sub formă de seturi,
cuburi de construcții care pot fi îmbinate (jucării),
jucării flexibile (care pot fi strânse în mână),
mingi care se pot deforma ușor sub formă de
jucării, avioane din spumă care se lansează cu
mâna sub formă de jucării, articole de petrecere
sub formă de jucării de dimensiuni mici., modele
de figurine (jucării), figurine de jucărie modelate
din plastic, figurine de jucărie de colecție, haine
pentru figurine de jucărie, figurine ale eroilor de
acțiune, seturi de asamblare de figurine, seturi
de joacă pentru figurine de acțiune, cutii pentru
figurinele eroilor de acțiune, figurine de jucărie
cu poziție adaptabilă, ursuleți de pluș, jucării de
pluș, păpuși de pluș, jucării din pluș inteligente,
jucării de pluș umplute cu boabe, jucării din pluș,
sub formă de elani, articole de îmbrăcăminte
pentru ursuleți de pluș, jucării de pluș cu păturică
de consolare.

───────

(210) M 2022 01658
(151) 04/03/2022
(732) TERAPIA S.A, STR. FABRICII

NR.124, JUDETUL CLUJ, CLUJ
NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(540)

Terapia a SUN PHARMA
company HYDRAMET

diosmectită 3g + electroliţi

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 27.05.17; 26.11.12;
24.17.05; 01.15.15

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

5. Produse farmaceutice, preparate si substante
medicale si veterinare pentru prevenirea si
tratarea afectiunilor si bolilor gastro-intestinale
si digestive, alimente si substante dietetice
adaptate pentru uz medical sau veterinar
pentru prevenirea si tratarea afectiunilor si
bolilor gastro-intestinale si digestive, suplimente
alimentare pentru oameni si animale pentru
prevenirea si tratarea afectiunilor si bolilor
gastro-intestinale si digestive, inlocuitori de
masa si alimente si bauturi dietetice adaptate
pentru uz medical sau veterinar, pentru
prevenirea si tratarea afectiunilor si bolilor
gastro-intestinale si digestive.
10. Dispozitive medicale pentru afectiuni si
boli gastro-intestinale si digestive, dispozitive
medicale de unica folosinta pentru afectiuni si
boli gastro-intestinale si digestive, dispozitive
medicale cu actiune antidiareica, dispozitive
medicale sub forma de saruri de rehidratare,
dispozitive medicale sub forma de tablete pentru
afectiuni si boli gastro-intestinale si digestive.
35. Servicii de publicitate, marketing si
promovare in legatura cu vanzarea si
promovarea de produse farmaceutice, produse
medicale, veterinare si dietetice si dispozitive
medicale pentru prevenirea si tratarea
afectiunilor si bolilor gastro-intestinale si
digestive, regruparea, in folosul tertilor, a
urmatoarelor bunuri: produse farmaceutice,
preparate si substante medicale si veterinare
pentru prevenirea si tratarea afectiunilor si
bolilor gastro-intestinale si digestive, alimente
si substante dietetice adaptate pentru uz
medical sau veterinar pentru prevenirea si
tratarea afectiunilor si bolilor gastro-intestinale
si digestive, suplimente alimentare pentru
oameni si animale pentru prevenirea si
tratarea afectiunilor si bolilor gastro-intestinale
si digestive, inlocuitori de masa si alimente si
bauturi dietetice adaptate pentru uz medical,
pentru prevenirea si tratarea afectiunilor si
bolilor gastro-intestinale si digestive, dispozitive
medicale pentru afectiuni si boli gastro-
intestinale si digestive, dispozitive medicale de
unica folosinta pentru afectiuni si boli gastro-
intestinale si digestive, dispozitive medicale
cu actiune antidiareica, dispozitive medicale
sub forma de saruri de rehidratare, dispozitive
medicale sub forma de tablete pentru afectiuni
si boli gastro-intestinale si digestive (exceptand
transportul lor).

───────

(591) Culori revendicate: albastru, verde, gri
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(210) M 2022 01659
(151) 04/03/2022
(732) ADELINA IOANA PESTRITU

STEBLEA, STR. EMIL RACOVITA
NR.47, VILA C13, CARTIER
POPASULUI, JUDETUL ILFOV,
PIPERA VOLUNTARI, 077190,
ILFOV, ROMANIA

(540)

ByEDA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

3. Pudră de machiaj, machiaj pentru ochi,
machiaj pentru față, machiaj pentru piele, pudră
pentru machiaj, creioane de machiaj,
produse pentru machiaj, pudriere cu machiaj,
seturi de machiaj, bază de machiaj, fond de ten
(machiaj), produse cosmetice pentru machiajul
ochilor, loțiuni cosmetice pentru îndepărtarea
machiajului, produse cosmetice pentru machiaj
(aplicate pe piele), baze pentru machiaj sub
formă de paste, produse de machiaj pentru față
și corp, rujuri, rujuri cremoase, rimel, rimel pentru
sprâncene, fond de ten,
fond de ten iluminator pentru piele, fond de ten
sub formă de cremă, fond de ten lichid (mizu-
oshiroi), săpunuri-cremă de corp,
loțiuni după plajă, loțiuni de corp, loțiuni de corp
sclipitoare, loțiuni și creme de corp parfumate,
loțiuni de corp hidratante (produse cosmetice),
loțiuni tonice de înfrumusețare pentru aplicare pe
corp, baze de machiaj pentru buze (se folosesc
înainte de aplicarea rujului sau gloss-ului pentru
a preveni mânjirea sau ștergerea timpurie a
acestora).
9. Huse pentru laptopuri, huse pentru tablete,
huse pentru telefoane, ochelari, ochelari de schi,
ochelari de soare.
14. Bijuterii, bijuterii prețioase, coliere (bijuterii),
perle (bijuterii), brățări (bijuterii), inele (bijuterii),
bijuterii din aur, bijuterii cu diamante, bijuterii de
damă, bijuterii-pandantive, ceasuri.
18. Piele pentru pantofi, genți, genți sportive,
bagaje (genți), genți de plajă, genți pentru sport,

genți pentru cărți, genți pentru scutece, genți
de lucru, huse pentru costume, cămăși și rochii,
curele din piele, huse pentru pantofi, huse pentru
încălțăminte, borsete, cutii de machiaj, nedotate.
21. Bureței pentru machiaj, bureți de față pentru
aplicarea machiajului, pensule pentru buze,
pensule de uz cosmetic.
24. Discuri de machiaj din materiale textile.
25. Geci din piele, geci "bomber", geci, geci fără
mâneci, geci cu mâneci, geci de puf, pantaloni
colanți,  pantaloni  scurți,  pantaloni  lungi,
pantaloni largi, pantaloni impermeabili, pantaloni
sportivi, pantaloni sport, pantaloni mulați,
pantaloni  de  schi,  pantaloni  pentru  copii,
pantaloni bufanți scurți, bluze sport, bluze, bluze
scurte, bluze cu glugă, bluze de trening, bluze
de corp, bluze de antrenament, bluze pentru
gravide, bluze cu guler înalt, bluze cu guler
pe gât, bluze sport cu mâneci scurte, bluze și
șorturi pentru sport, paltoane cu umplutură din
puf, paltoane, lenjerie intimă, corsete (lenjerie
intimă), combinezoane (lenjerie intimă), lenjerie
intimă tip boxer, lenjerie intimă de damă, lenjerie
intimă pentru bărbați, lenjerie intimă pentru
modelarea corpului, lenjerie intimă și de noapte,
pijamale, pijamale pentru fetițe, pijamale pentru
gravide, treninguri (pentru sport), treninguri de
nailon și bumbac, pantofi de stradă, pantofi de
ocazie, pantofi de sport, pantofi fără șireturi,
pantofi de fotbal, pantofi de pânză, șepci
sportive, viziere (șepci), sepci cu cozoroc, căciuli
și șepci pentru ski, șepci și căciuli pentru sport,
șepci (articole de îmbrăcăminte), sacouri sport,
sacouri de gală, rochii drepte, rochii de mireasă,
rochii din piei, rochii pentru femei, rochii de
plajă, gulere pentru rochii, rochii din piele, rochii
pentru gravide, rochii lungi de seară, rochii din
imitație de piele, rochii pentru sugari și copii
mici, salopete, salopete scurte, salopete de schi,
salopete  pentru  asistente  medicale,  salopete 
umplute  cu  puf,  salopete  scurte  (articole de 
îmbrăcăminte),  curele  (accesorii vestimentare), 
curele  pentru  încălțăminte, pălării,  pălării  mici, 
pălării  din  blană,  pălării  de  plajă, pălării  de 
modă,  bandane,  mănuși,  gulere,  gulere
detașabile, gulere detașabile pentru chimonouri
(haneri), hanorace, hanorace sport, hanorace cu
glugă, blugi, costume de baie, costume de baie
întregi, costume de baie pentru femei, costume
de baie pentru copii, costume de baie pentru
bărbați și femei, cămăși, cămăși pentru costum,
camasi cu maneca lunga, cămăși cu guler fără
nasturi, topuri (cămăși fără mâneci), cămăși
pentru gravide, cămăși de noapte, costume,
costume  de  damă, costume  de  gală, costume
din  piele,  fuste,  fuste-pantalon,   fuste  plisate,
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35. Servicii de comert online, cu ridicata, cu
amanuntul, servicii de vanzari online, serivii de
agentii de import-export, publicitate, marketing.
44. Servicii de machiaj, servicii de machiaj
profesional.

───────

(210) M 2022 01660
(151) 04/03/2022
(732) ANTIBIOTICE S.A., STR. VALEA

LUPULUI NR. 1, JUD. IAŞI, IAŞI,
707410, IAȘI, ROMANIA

(540)

SIMBIFLORA FOCUS
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Medicamente de uz uman.

───────

(210) M 2022 01662
(151) 04/03/2022
(732) GHEORGHE DANIEL

GEORGESCU, STR. ION
CREANGA NR. 2C, JUDEȚ
CONSTANȚA, VAMA VECHE,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

KOTEȚ
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

restaurante cu autoservire, servicii oferite de
restaurante (servirea mesei), servicii oferite de
restaurante pentru turiști, servicii de rezervări la
restaurant, servicii de restaurant și bar, rezervări
pentru restaurante și mese, servicii de informare
privind restaurantele, servicii de restaurant în
cadrul hotelurilor, servicii de restaurant prestate
de hoteluri, servicii de restaurant cu servire
la pachet, servire de alimente și băuturi în
restaurante și baruri, servire de alimente și
băuturi pentru oaspeți în restaurante, servicii de
restaurant care includ servicii de bar cu licență.

───────

bustiere,  bustiere  sport,bustiere  sport  care 
absorb umezeala, fulare (îmbrăcăminte), eșarfe
pentru  gât (fulare),chiloți, chiloți tanga, chiloți
de damă, chiloți pentru femei, slipuri (chiloți  de 
baie), topuri (articole vestimentare), topuri cu 
spatele gol,  maiouri,  maiouri  sportive, 
maiouri  de   alergare,  maiouri  pentru  sport, 
maiouri  cu  mânecă  lungă,  maiouri  interioare 
sau de noaptepentru femei, seturi de maiouri și 
șorturi (articolevestimentare).

43. Rezervări la restaurant, servicii oferite de
restaurante de delicatese, servicii oferite de
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(210) M 2022 01665
(151) 04/03/2022
(732) ZOLTAN KIS-NAGY, STR.

TRANDAFIRILOR NR. 3, JUD.
ARAD, CHIȘINEU-CRIȘ, ARAD,
ROMANIA
ÁRPÁD CSABA LADÁNYI, STR.
PINULUI NR. 8, JUD. ALBA, ALBA
IULIA, ALBA, ROMANIA
ÁDÁM SZABÓ, STR. LIVIU
REBREANU NR. 30, AP. 2, JUD.
MUREȘ, TÂRGU MUREȘ, MUREȘ,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL AUTORIZAT
LADÁNYI - CONSILIER ÎN
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ, STR.
TRAIAN NR. 29E, JUD. ALBA, ALBA
IULIA, ALBA, ROMANIA

(540)

Hét Vár Șapte Fortărețe

(531) Clasificare Viena:
29.01.06; 29.01.07; 27.05.01; 26.01.01;
26.01.05; 26.01.16; 07.01.01; 02.01.02;
02.01.23; 26.11.03; 26.11.09

clase:
41. Educație, divertisment și sport, servicii
educative, de divertisment și sportive.

───────

(210) M 2022 01666
(151) 04/03/2022
(732) NECMAR FRUCT EXPRES

S.R.L., STR. VALE NR. 36, JUD.
DÂMBOVIȚA, LUNGULEȚU,
137280, DAMBOVIȚA, ROMANIA

(540)

Murăturile Bunicii TRADITIA
INAINTE DE TOATE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 25.01.05; 25.07.01

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

29. Legume conservate.
───────

(591) Culori revendicate: maro, bej, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2022 01669
(151) 04/03/2022
(732) ARMY GUARD SRL, STR.

NEGOIU, NR.5, JUDEȚ BRAȘOV,
CODLEA, BRAȘOV, ROMANIA

(740) BRAND LEADER SRL, STR.
CONSTANTIN LACEA, NR.12-14,
JUDEȚ BRAȘOV, BRASOV, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

ARMY GUARD

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 27.05.19; 01.01.02; 26.01.03

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

45. Servicii de securitate pentru protecţia fizică
a bunurilor materiale şi a persoanelor, servicii de
pază si protectie, servicii de paza antiefracție,
servicii de pază pe timp de noapte, servicii
de pază pentru infrastructuri prin sisteme de
monitorizare la distanță, servicii de monitorizare
a sistemelor de securitate, servicii de
monitorizare a alarmelor, servicii de monitorizare
electronică în scopuri de securitate, servicii de
securitate pentru protecția persoanelor, servicii
de securitate pentru protejarea proprietății,
servicii de securitate pentru evenimente publice,
furnizare de informații despre servicii prestate
de un agent de securitate, servicii de
consultanță în domeniul nevoilor de securitate
ale întreprinderilor comerciale și industriale.

───────

(210) M 2022 01671
(151) 04/03/2022
(732) SC OTOMED CENTER SRL, STR.

CIPRIAN PORUMBESCU NR. 43C,
CAM. 2, JUDEȚ ILFOV, OTOPENI,
ILFOV, ROMANIA

(540)

MedIF Grijă pentru
sănătatea ta

(531) Clasificare Viena:
29.01.15; 27.05.01; 27.05.17; 02.09.01;
03.07.24; 02.09.14

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

44. Consultanţă privind îngrijirea sănătaţii,
servicii de îngrijire mentală, servicii de igienă
si de îngrijire a frumuseţii pentru oameni,
servicii farmaceutice, servicii de consultanta în
vederea pierderii în greutate, analiza serului
uman pentru tratamente medicale, analiza
ţesuturilor umane pentru tratament medical,
recoltarea şi conservarea sângelui uman,
servicii de scanare cu colonoscopie, efectuarea
examenelor medicale, servicii de depistare
a diabetului, servicii dermatologice pentru
tratarea afecţiunilor pielii, testare genetică în
scopuri medicale, servicii medicale oferite de
clinici medicale, servicii de analize medicale,
servicii spitaliceşti, servicii de tratament de
fertilitate pentru persoane, servicii de chirurgie
oculara cu laser, asistenţă medicală, servicii
medicale si pentru sănătate referitoare la adn,
genetică şi testarea genetică, consultanţă privind
asistenţa medicală oferită de doctori si de
alt personal medical specializat, consultaţii
medicale, servicii oferite de laboratoare medicale
pentru analiza probelor de sânge recoltate
de la pacienţi, depistare medicala (screening)
referitoare la cord, servicii de analize medicale
pentru boli cardiovasculare, servicii medicale
în domeniul diabetului, servicii medicale în
domeniul nefrologiei, servicii medicale în
domeniul oncologiei, servicii de tratament

(591) Culori revendicate: auriu, gri închis, 
alb,roșu, negru
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medical, servicii de furnizare de informaţii
medicale, furnizare de informaţii şi noutăţi în
domeniul medicinei.

───────

(210) M 2022 01672
(151) 04/03/2022
(732) ZEBRA TEXTIL SRL, ȘOSEAUA

NICOLINA 189, BIROUL 1, ETAJ 2,
JUD. IAŞI, IAȘI, IAȘI, ROMANIA

(740) PROTECTMARK SRL, STR. ŢUŢEA
PETRE NR. 5, BL. 909, TR. 1, ET. 3,
AP. 11, CAM. 3, JUDEȚ IAȘI, IAȘI,
700730, IAȘI, ROMANIA

(540)

ZEBRAT

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.11.03; 26.04.01;
26.04.02

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

25. Stihare (alba), ghete, şorţuri (îmbrăcăminte),
cravate ascot, pantaloni pentru bebeluşi (lenjerie
de corp), bandane (fulare), sandale de baie,
papuci de baie, halate de baie, căşti de baie,
slipuri de baie / pantaloni scurţi de baie,
costume de baie, îmbrăcăminte pentru plajă,
pantofi pentru plajă, curele (îmbrăcăminte),
berete, bavete, nu din hârtie, bavete, cu
mâneci scurte, nu din hârtie, şaluri cu pene
(articole de îmbrăcăminte de pus la gât),
corsaje (lenjerie), carâmbi pentru cizme, cizme,
cizme pentru sporturi, chiloţi tip boxeri, sutiene,
pantaloni de călărie pentru purtare, camizole,
caschete, şepci (articole pentru acoperirea
capului), feloane, îmbrăcăminte, îmbrăcăminte

pentru gimnastică, îmbrăcăminte din imitaţie din
piele, îmbrăcăminte din piele, paltoane, gulere
(îmbrăcăminte), combinezoane (îmbrăcăminte),
corsete, corsete (lenjerie de corp), manşoane /
manşete (îmbrăcăminte), îmbrăcăminte pentru
ciclişti, gulere detaşabile, pernuţe împotriva
transpiraţiei pentru rochii, rochii, capoate,
apărători pentru urechi (îmbrăcăminte), pantofi
sau sandale din iarbă esparto (espadrile), veste
de pescuit, fitinguri metalice pentru încălţăminte,
pantofi de fotbal / ghete de fotbal, saci
pentru picioare, neîncălziţi electric, încălţăminte,
carâmbi pentru încălţăminte, cape de blană,
blănuri (îmbrăcăminte), trenciuri (îmbrăcăminte),
galoşi, jartiere, burtiere, mănuşi (îmbrăcăminte),
pantofi pentru gimnastică, pelerine pentru
coafor/frizerie, cizmuliţe, cloşuri pentru pălării
(schelete), pălării, bentiţe (îmbrăcăminte),
articole de acoperit capul pentru purtare, şosete-
tălpici, protecţii de călcâi pentru încălţăminte,
tocuri, glugi (îmbrăcăminte), ciorăpărie, jachete
(îmbrăcăminte), jersee (îmbrăcăminte), uniforme
de judo, rochii tip pulover / rochii tip salopetă,
uniforme de karate, chimonouri, chiloţi de damă /
chiloţi pantalonaşi, tricotaje (îmbrăcăminte),
cizme din dantelă, trusouri pentru copii
(îmbrăcăminte), egări (jambiere) / jambiere,
egări (pantaloni), costume de gimnastică/balet,
uniforme oficiale, orare, mantile, costume de
bal mascat, mitre (pălării), mănuşi cu un deget,
curele cu buzunar pentru bani (îmbrăcăminte),
îmbrăcăminte pentru motociclişti, apărători de
urechi (îmbrăcăminte), eşarfe circulare pentru
gât/ protecţii pentru gât, îmbrăcăminte din
latex, articole de îmbrăcăminte cu protecție
solară, îmbrăcăminte cu led-uri încorporate,
eşarfe pentru cap, sutiene autoadezive/bustiere
autoadezive, cravate, dispozitive anti-alunecare
pentru încălţăminte, îmbrăcăminte de stradă,
salopete / combinezoane, paltoane bărbăteşti /
pardesie, îmbrăcăminte din hârtie, pălării din
hârtie (îmbrăcăminte), jachete cu glugă (parka),
pelerine, mantale, jupe, batiste de buzunar,
buzunare pentru îmbrăcăminte, ponchouri,
pijamale, îmbrăcăminte de-a gata, căptuşeli
de-a gata (piese de îmbrăcăminte), sandale,
sariuri, saronguri, panglici pentru purtare, eşarfe,
şaluri, plastroane pentru cămăşi, plătci de
cămăşi, cămăşi, pantofi, cămăşi cu mânecă
scurtă, căşti de duş, bocanci de schi,
mănuşi de schi, fuste, pantaloni scurţi tip
fustă, bonete, măşti de somn, papuci, furouri
(lenjerie de corp), bretele pentru susţinerea
şosetelor, şosete, branţuri, tălpi pentru
încălţăminte, șoşoni, articole sport din jerseu,
pantofi de sport, maieuri sport, portjartiere,
ciorapi, crampoane pentru ghetele de fotbal,
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jachete căptuşite (îmbrăcăminte), costume,
bretele pentru îmbrăcăminte (suspensoare)/
suspensoare, ciorapi care absorb transpiraţia,
lenjerie de corp care absoarbe transpiraţia /
desuuri care absorb transpiraţia, flanele /
pulovere / hanorace (pulovere), body-uri (lenjerie
de corp), tricouri cu mânecă scurtă, colanţi,
bombeuri pentru încălţăminte, togi, jobene,
curele pentru jambiere, pantaloni, turbane,
chiloţi, lenjerie de corp/ desuuri, uniforme,
pâslari (cizme din pâslă), văluri (îmbrăcăminte),
cozoroace (articole pentru acoperirea capului),
veste / jiletci, îmbrăcăminte impermeabilă, rame
pentru încălţăminte, costume din neopren pentru
schi nautic, broboade, pantofi din lemn, jambiere,
mănuși termice pentru ecrane tactile, articole
de acoperire a feței (îmbrăcăminte), altele decât
cele de uz medical sau sanitar / măști pentru față
(îmbrăcăminte), altele decât cele de uz medical
sau sanitar, mănuși pentru cicliști, mănuși pentru
șoferi, echipament sportiv cu senzori digitali
încorporați.
35. Administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziţie, asistenţă administrativă
pentru a răspunde la cererile de ofertă, asistenţă
administrativă pentru a răspunde la cererile de
propuneri (rfp), publicitate, servicii de agenţie
de publicitate, închirierea spaţiului publicitar,
publicitate prin poştă, închirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, producţia
de clipuri publicitare, servicii de planificare
a programărilor (funcţii de birou), servicii de
reamintire a programărilor (funcţii de birou),
licitare, postarea de afişe publicitare, închirierea
panourilor de afişaj (panouri publicitare),
ţinerea evidenţei contabile, contabilitate,
asistenţă în managementul afacerilor, întrebări
privind afacerile, auditul afacerilor, consultanţă
în organizarea şi managementul afacerilor,
consultanţă în managementul afacerilor, servicii
specializate privind eficienţa afacerilor, evaluări
ale afacerilor, investigaţii privind afacerile,
consultanţă în organizarea afacerilor, cercetări
privind afacerile, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultanţă
profesională în afaceri, oferirea de informaţii
în domeniul afacerilor, managementul afacerilor,
furnizarea de informaţii de afaceri prin
intermediul unui site web, managementul
afacerilor cu privire la programele de rambursare
pentru terţi, servicii de intermediere afacerilor
cu privire la cu potrivirea potenţialilor investitori
privaţi cu antreprenorii care au nevoie de
finanţare, servicii de agenţie de informaţii
comerciale, asistenţă privind managementul
comercial sau industrial, oferirea de informaţii

comerciale şi consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor şi serviciilor, administrare
comercială privind licenţierea bunurilor şi
serviciilor aparţinând terţilor, oferirea de
informaţii de contact comerciale şi de afaceri,
servicii de intermediere comercială, servicii de
informaţii competitive, compilarea de informaţii
în baze de date computerizate, compilarea
statisticilor, compilarea indexurilor de informaţii
pentru scopuri comerciale sau publicitare,
managementul computerizat al fişierelor,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
relaţiile publice, consultanţă privind strategiile
de comunicare în publicitate, analiza costurilor,
căutare de date în fişierele calculatorului pentru
terţi, demonstraţii cu produse, dezvoltarea
de concepte publicitare, publicitate directă
prin poştă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eşantioane, întocmirea extraselor
de cont, prognoze economice, audit financiar,
servicii de registru de cadouri, servicii de agenţie
de import-export, managementul interimar al
afacerii, facturare, servicii de aşezare în pagină
pentru scopuri publicitare, studii de marketing,
servicii de informaţii privind marketing-ul,
cercetare de marketing, marketing, marketing în
cadrul editării produselor software, servicii de
relaţii media, servicii de comunicaţii corporative,
servicii de lobby comercial, machetare pentru
promoţiile publicitare sau de vânzări, negocierea
şi încheierea de tranzacţii comerciale pentru
terţi, negocierea contractelor de afaceri pentru
terţi, servicii de revizuire a articolelor din ziar,
publicitate online pe o reţea de calculatoare,
furnizarea unei pieţe comerciale online pentru
cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri şi servicii,
sondaje de opinie, organizarea de expoziţii în
scopuri comerciale sau publicitare, organizarea
de târguri, organizarea de spectacole de modă
în scopuri promoţionale, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistenţă de
afaceri), publicitate cu plata per click, întocmirea
ştatelor de plată, consultanţă în domeniul
managementului personalului, recrutarea de
personal, prezentarea produselor în mediile de
comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, servicii de comparare a preţurilor,
servicii de achiziţie pentru terţi (achiziţionarea de
bunuri şi servicii pentru alte afaceri), promovarea
bunurilor şi serviciilor prin sponsorizarea
evenimentelor, relaţii publice, publicarea de texte
publicitare, închirierea de material publicitar,
publicitate radio, înregistrarea comunicărilor şi
datelor scrise, servicii administrative pentru
relocarea afacerilor, furnizarea de clasamente
ale utilizatorilor în scopuri comerciale sau
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publicitare, profilarea consumatorilor în scopuri
comerciale sau de marketing, promovarea
vânzarilor pentru terţi, închirierea de standuri
de vânzare, scrierea de scenarii în scopuri
de publicitate, optimizare pe motoarele
de căutare pentru promovarea vânzărilor,
servicii de secretariat, aranjarea vitrinelor
pentru magazine, căutarea de sponsorizări,
sistematizarea informaţiilor în baze de date
computerizate, marketing cu public ţintă,
servicii de telemarketing, producerea de
programe de teleshopping, publicitate prin
televiziune, transcrierea comunicărilor (funcţii de
birou), actualizarea materialelor de publicitate,
actualizarea şi menţinerea datelor în bazele de
date computerizate, actualizarea şi menţinerea
informaţiilor în registre, închirierea automatelor
pentru vânzarea de produse, optimizarea
traficului site-urilor web, indexare web pentru
scopuri comerciale sau publicitare, procesarea
cuvintelor, scrierea de texte publicitare, servicii
de consultanță în afaceri pentru transformare
digitală, servicii de intermediere de afaceri pentru
punerea în legătură a diverși specialiști cu clienți,
pregătirea studiilor de profitabilitate a afacerilor,
desfășurarea de evenimente comerciale, servicii
de prelucrare a datelor, servicii de generare
de potențiali clienți, servicii de promovare
pentru crearea unei identități de brand pentru
terți, promovarea produselor prin intermediul
influencerilor, marketing prin influenceri, servicii
de comerţ, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online, servicii de informare a consumatorilor.

───────

(210) M 2022 01673
(151) 04/03/2022
(732) RIS TECH CONCEPT SRL,

STRADA PRINCIPALA NR. 78, SAT
GEMENEA BRATULESTI, JUDEȚ
DÂMBOVIȚA, COMUNA VOINESTI,
137526, DAMBOVIȚA, ROMANIA

(540)

RIS TECH CONCEPT

(531) Clasificare Viena:
29.01.15; 27.05.01; 27.05.02; 26.01.01

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

9. Ochelari 3D, alarme acustice / alarme
sonore, adaptoare electrice, sonerii de alarmă,
electrice, sisteme de avertizare anti-furt,
monitoare pentru bebeluşi, genţi adaptate
pentru laptopuri, cântare de baie, camere
video, tastaturi pentru calculatoare, dispozitive
periferice pentru calculator, brăţări inteligente
(instrumente de măsurare), huse pentru
telefoanele inteligente, rame foto digitale, mouse
(periferice pentru calculatoare), camere pentru
vederea din spate a vehiculului, ochelari
inteligenţi, ceasuri inteligente, ochelari de soare,
ochelari, calculatoare tip tabletă, indicatoare de
temperatură, ceasuri (dispozitive de înregistrare
a timpului), unităţi flash USB, aparate de
înregistrare video.
11. Aparate de odorizare a aerului, aparate
de răcire a aerului, umidificatoare, aparate de
dezinfectare, ventilatoare electrice pentru uz
personal, filtre pentru apa potabilă, uscătoare
de păr, aparate de încălzire, aparate pentru
hidromasaj, ceainice, electrice, lămpi electrice,
uscătoare de rufe, electrice, lămpi pentru unghii,
lumini, electrice, pentru pomul de Crăciun /
instalaţii electrice pentru pomul de Crăciun.
21. Difuzoare de uleiuri parfumate, altele
decât bețișoarele parfumate, electrice sau
neelectrice, vase de mâncare pentru animale
de casă, automate, aparate pentru îndepărtarea
scamelor, electrice sau neelectrice, cutii de răcire
portabile, neelectrice / lăzi frigorifice portabile,
neelectrice, aparat cu jet de apă pentru curăţarea
dinţilor şi a gingiilor, dispozitive de udare /
dispozitive de stropit.
35. Prezentarea produselor în mediile de
comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, servicii de comerț de mărfuri,
promovarea vânzarilor pentru terţi, marketing.

───────

(591) Culori revendicate: mov, alb, albastru,
negru, roșu
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(210) M 2022 01674
(151) 04/03/2022
(732) MIHNEA-CRISTIAN FĂGĂRAȘ,

STRADA PĂUNEȘTI NR.9,
SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA

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

(540)

ȚUICĂRIE PRUNĂ VĂLENII
DE MUNTE FONDAT

2022 MICRO PRODUCTIE
TUICA ARTIZANALA

DIN PRUNE DE VALENI

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.11; 05.07.14; 05.03.11;
19.01.01; 19.01.25; 26.01.04; 25.01.18;
29.01.12

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

33. Ţuică din arealul Vălenii de Munte.
───────

(210) M 2022 01675
(151) 04/03/2022
(732) GRUPUL INDUSTRIAL

VOICULESCU SI COMPANIA
(GRIVCO) SA, ŞOS. BUCUREŞTI-
PLOIEŞTI, NR. 15, BIROUL
NR. 1+ BIROUL NR. 2, ETAJ
5, SECTORUL 1, BUCURESTI,
ROMANIA

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

(540)

jurnalul.ro

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24; 29.01.11

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

9. Anunțuri publicitare descărcabile.
35. Publicare de materiale publicitare online,
servicii de scriere și publicare online de texte
publicitare, publicitate în ziare online, furnizarea
de spațiu publicitar în publicații online, pregătire
și plasare online de anunțuri publicitare pentru
terți, abonamente la ziare online, servicii de
punere în pagină, în scop publicitar, organizarea
de evenimente în scop publicitar sau de
promovare.
38. Transmisiuni în direct accesibile prin
intermediul paginilor de internet (webcam),
servicii de conferințe pe web, servicii de
videoconferinţă, transmisia video la cerere.
41. Publicarea de texte, altele decât textele
de publicitate, furnizarea online de publicaţii
electronice, nedescărcabile, furnizarea online de
imagini video, nedescărcabile, publicare online

(591) Culori revendicate: mov (Pantone 276),
verde (Pantone 350)

(591) Culori revendicate: rosu (HEX ed1b24),
alb
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de ziare electronice, publicare multimedia a
ziarelor electronice, servicii de punere în pagină,
altele decât pentru scop publicitar, publicarea
de materiale multimedia online, fotografie,
servicii de bibliotecă furnizate prin intermediul
unei baze de date computerizate online
accesibilă prin intermediul unui abonament
și care conține ziare și extrase din ziare,
organizarea de evenimente în scopuri artistice,
culturale, educaționale, de divertisment sau
sportive, organizarea online de evenimente
în scopuri artistice, culturale, educaționale,
de divertisment sau sportive, organizare de
gale de ceremonie, organizarea, susținerea
și coordonarea de conferințe, congrese
și simpozioane, organizarea, susținerea și
coordonarea de seminarii, organizarea şi
susţinerea colocviilor, organizarea de workshop-
uri, organizarea de ateliere, servicii furnizate de
ziariști cu privire la scrierea de texte și articole
online, altele decât cele publicitare.

───────

(210) M 2022 01677
(151) 05/03/2022
(732) TAHER AL-RAWE, STR.

GAROAFELOR NR. 62, JUDETUL
ILFOV, VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

(740) CABINET PROPRIETATE
INDUSTRIALA CLAUDIA MONICA
FRISCH, SOS. PANTELIMON NR. 243,
SECTOR 2, BUCURESTI , 021608,
ROMANIA

(540)

Lemoges Porcelain Arad

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.03; 24.09.05

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

21. Articole de porțelan pentru uz decorativ,
articole de sticlărie, artă (obiecte de - din
porțelan, pamânt ars sau sticlă), artă murală
din ceramică în 3d, artă murală din lut ars în
3d, artă murală din porțelan în 3d, artă murală
din sticlă în 3d, artă murală din teracotă în 3d,
bibelouri de porțelan, busturi din porțelan, busturi
din porțelan, ceramică, faianță, teracotă sau
sticlă, busturi din porțelan, pământ ars sau sticlă,
busturi din porțelan, teracotă sau sticlă, busturi
din teracotă, busturi realizate din ceramică,
busturi realizate din porțelan, busturi realizate
din sticlă, busturi realizate din teracotă, cristaluri
(sticlărie), cutii de ceramică, cutii de porțelan,
cutii de sticlă, cutii decorative din sticlă, cutii
din ceramică, cutii din porțelan, cutii emailate,
decorațiuni de perete din porțelan, decorațiuni de
perete din teracotă, farfurii comemorative, farfurii
de colecție, farfurii suvenir, figurine confecționate
din cristal cu plumb, figurine confecționate
din porțelan fosfatic, figurine confecționate din
sticlă decorativă, figurine de porțelan, ceramică,
lut, teracotă sau sticlă pentru torturi, figurine
de teracotă, figurine decorative (machete)
confecționate din sticlă, figurine din fibră de
sticlă, figurine din porțelan, figurine din sticlă,
figurine din sticlă colorată, figurine din teracotă,
figurine ornamentale confecționate din porțelan,
figurine ornamentale confecționate din sticlă,
figurine ornamentale realizate din porțelan,
figurine realizate din ceramică, figurine realizate
din porțelan, firme din porțelan sau sticlă, lucrări
de artă confecționate din ceramică, lucrări de
artă confecționate din cristal, lucrări de artă din
porțelan, ceramică, faianță, teracotă sau sticlă,
lucrări de artă din porțelan, teracotă sau sticlă,
machete de vehicule (ornamente) confecționate
din ceramică, machete de vehicule (ornamente)
confecț ionate din porțelan, machete de vehicule
(ornamente) confecționate din sticlă, machete de
vehicule (ornamente) confecționate din teracotă,
majolică, modele ornamentale confecționate din
porțelan, mărgele din sticlă semiprelucrată,
obiecte de artă din porțelan, obiecte de artă
din sticlă, obiecte decorative (artistice) din
sticlă, opere de artă din sticlă, ornamente
(statui) confecționate din porțelan, ornamente
confecționate din ceramică, ornamente de
ceramică, ornamente din ceramică, ornamente
din cristal, ornamente din sticlă, ouă de
porțelan, pitici de grădină de sticlă, pitici de
grădină din ceramică, pitici de grădină din
porțelan, plăci de ceramică, plăci din ceramică,
plăci din porțelan, plăci din sticlă, porțelanuri,
sculpturi confecționate din porțelan, sculpturi
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confecționate din teracotă, sculpturi de cristal,
sculpturi din ceramică, sculpturi din porțelan,
sculpturi din sticlă, sculpturi din teracotă,
sculpturi ornamentale din porțelan, sculpturi
ornamentale realizate din porțelan, sculpturi
ornamentale realizate din sticlă, sculpturi în
gheață pentru scopuri decorative, sculpturi
realizate din sticlă, sfere ornamentale din sticlă,
sigle de firme din porțelan, sigle de firmă
din sticlă, statuete confecționate din ceramică,
statuete de ceramică, statuete din ceramică,
statuete din cristal, statuete din porțelan, statuete
din sticlă, statuete din teracotă, statui din
cristal, statui din porțelan, statui din porțelan,
ceramică, faianță, teracotă sau sticlă, statui din
porțelan, ceramică, lut sau sticlă, sticle cu nisip
decorative, sticlă ornamentală, sticlă pictată,
sticlă neprelucrată sau semiprelucrată, cu
utilizare nespecificată, articole din cristal lucrate
manual, baloane de sticlă (recipiente), boluri de
sticlă, bomboniere, borcane, boluri pentru servit,
borcane din sticlă, borcane de bucătărie (nu
din metale prețioase), borcane din sticlă pentru
depozitare, borcane din sticlă pentru păstrarea
alimentelor, borcane etanșe, borcane pentru
conserve, borcane pentru depozitare, borcane
de dulceață, borcane (suporturi) pentru lumânări,
borcane pentru prăjiturele, borcane pentru uz
casnic, căni, candelabre non-electrice, căni
confecționate din ceramică, căni confecționate
din porțelan, căni confecționate din porțelan fin,
căni de băut, căni de băut confecționate din
porțelan, căni de cafea, căni de ceai (yunomi),
căni de dimensiuni mici, căni de porțelan, căni
din ceramică, căni din sticlă, căni fabricate
din porțelan, căni fabricate din sticlă, căni
speciale cu muștiuc pentru hrănire, căni speciale
cu muștiuc pentru hrănirea copiilor, capace
pentru platouri de brânză, capace pentru farfurii,
capace pentru vase, capace pentru untiere,
capace pentru tigăi de prăjit, caserole (veselă),
ceainice, ceai (cutii pentru -), ceainice cu fluier,
ceramice (produse - pentru menaj), ceainice
din metale prețioase, cești, cești de cafea,
cești de ceai, cești și căni, condimente (servicii
de -), crăticioare din ceramică, cupe, cupe
confecționate din ceramică, cupe confecționate
din lut, cutii de ceai, nu din metale prețioase,
cutii pentru monezi (pușculițe), cutii din
metale prețioase pentru dulciuri, cutii frigorifice
portabile, neelectrice, decorațiuni din porțelan
pentru torturi, damigene, dopuri de sticlă, dopuri
de sticlă pentru sticle, dozatoare portabile pentru
băuturi, faianță (obiecte din -), farfurii, farfurii
decorative, farfurii din sticlă, farfurioare, flacoane
de sticlă (recipiente), flacoane inteligente pentru
medicamente,vândute fără conținut, fructiere,

oliviere, ornamente speciale de masă sub
formă de sfeșnic cu mai multe brațe, nu
din metale prețioase, pahare, vase de băut
și articole pentru baruri, platouri (veselă),
platouri cu capac pentru brânzeturi, platouri
cu capac pentru prăjituri sau torturi, platouri
cu capac pentru servirea legumelor, platouri
pentru aperitive, porțelan decorativ, produse
din ceramică pentru bucătărie, produse din
sticlă de uz casnic, răcitoare pentru băuturi
(recipiente), răcitoare pentru sticle(recipiente),
recipiente (baloane de sticlă), recipiente
ceramică, recipiente cu termoizolație dublă
pentru alimente, recipiente de sticlă pentru
farmacii, recipiente de uz casnic, recipiente
pentru băuturi, recipiente pentru condimente,
recipiente pentru copt din sticlă, recipiente
pentru oțet, recipiente portabile multifuncționale
de uz casnic, recipiente termoizolante pentru
alimente, recipiente termoizolante pentru uz
casnic, recipienți pentru gheață, de uz casnic,
salatiere, samovare neelectrice, servicii de cafea
(veselă), servicii de cafea de ceramică, servicii
de cafea din metale prețioase, servicii de cafea
din porțelan, servicii de cafea, nu din metale
prețioase, servicii de ceai din metale prețioase,
servicii de ceai, nu din metale prețioase,
servicii (veselă), servicii de ceai (veselă), servicii
de masă din porțelan chinezesc (excluzând
tacâmurile), set recipiente de bucătărie, seturi
de cafea formate din cești și farfurii, seturi de
condimente, seturi de masă pentru condimente,
seturi pentru zahăr și lapte, sfeșnice, sosiere,
sticle, sticle biodegradabile, sticle de apă din
oțel inoxidabil reutilizabile, vândute fără conținut,
sticle de apă din plastic reutilizabile, vândute
fără conținut, sticlă atomizatoare (goală), sticle
(recipiente), sticle de apă din plastic (goale),
sticle din biomateriale, sticle din plastic, sticle
din sticlă (recipiente), sticle frigorifice, sticle
goale pentru pulverizare, sticle pentru apă, sticle
pentru produse farmaceutice vândute goale,
sticle pentru sportivi (goale), sticle reutilizabile,
sticle, vândute goale, supiere, suporturi de
lumânări din sticlă, suporturi din porțelan pentru
pahare, suporturi din sticlă pentru lumânări,
termosuri, tigăi din sticlă, ustensile casnice și de
bucătărie, vase, vase adânci, vase de ceramică,
vase de copt din porțelan, vase din ceramică,
vase din ticlă, vase din sticlă pentru fructe,
vase domestice termoizolate din porțelan, vase
domestice termoizolante de sticlă, vase pentru
copt din ceramică, vase pentru copt din sticlă,
vase întinse, vase pentru servit, vaze, vaze din
sticlă, vaze din sticlă pentru podea, vaze pentru
flori, vaze pentru podea, veselă din ceramică,
veselă, veselă din sticlă, zaharnițe.
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35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, achiziționare de produse pentru
alte firme, administrarea vânzărilor, servicii
de comerț cu amănuntul în legătură cu
articole de sticlărie și porțelan, servicii de
comerț cu ridicata în legătură cu articole de
sticlărie și porțelan, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu veselă, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu veselă,
comandă computerizată de stoc, consiliere cu
privire la produse de consum, furnizare de
informații comerciale consumatorilor, furnizare
de informații și consiliere pentru clienți cu
privire la selecția produselor și articolelor
de achiziționat, informare și consiliere
comercială pentru consumatori în alegerea
produselor și serviciilor, informații și asistență
comerciale pentru consumatori, intermediere
de cumpărare de produse pentru terți, servicii
de comandă cu ridicata, servicii de comenzi
online computerizate, servicii de gestionare
a vânzărilor, servicii de import și export,
regruparea în beneficiul terților a diverselor
produse, in special a celor solicitate în clasa 21
(cu excepția transportului acestora), permițând
dienților să vizualizeze și să cumpere în mod
convenabil aceste produse, astfel de servicii
pot fi furnizate de magazine de vanzare cu
amănuntul, puncte de vânzare cu ridicata, prin
intermediul cataloagelor cu comandă prin poștă
sau prin mijloace electronice, prin intermediul
siteurilor web, al emisiunilor de tip teleshopping,
servicii de comerț în spațiu fizic sau online, cu
amănuntul sau cu ridicata a produselor proprii.

───────

(210) M 2022 01678
(151) 06/03/2022
(732) MASIMAR SRL, STR. CUZA VODA

NR. 76, JUDETUL PRAHOVA,
URLAȚI, 106300, PRAHOVA,
ROMANIA

(540)

BeautyNessa Be perfect

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 03.07.24

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

8. Instrumente pentru igienă și frumusețe pentru
oameni și animale, acționate manual.

───────

(210) M 2022 01679
(151) 06/03/2022
(732) IRIGARDEN SRL, STR.

VOINICILOR, NR. 39, BL. 51, ET.
6, AP. 22, JUDETUL ARAD, ARAD,
ARAD, ROMANIA

(740) APPELLO BRANDS SRL, STR.
SOIMULUI, NR. 18, SC. A, ET. 5, AP.
M6, JUDETUL SIBIU, SIBIU, 550311,
SIBIU, ROMANIA

(540)

IRIGARDEN

(591) Culori revendicate: roz (HEX 
#ED4E81),gri (HEX #4D4D4D), 
alb (HEX#FFFFFF)
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

11. Instalații automate de irigare, instalații
agricole pentru irigare, difuzoare de irigație
picătură cu picătură (accesorii pentru irigații),
duze de pulverizare pentru irigare, sisteme de
aspersoare pentru irigare, aparate de irigare
pentru fertilizare, mașini de irigații pentru
agricultură, sisteme de irigație cu picătura,
instalații automate de irigare pentru grădină,
instalații automate de irigare pentru plante,
aparate de irigare de uz horticol, sisteme de
aspersoare pentru irigarea peluzelor, instalații
automate de irigare folosite în agricultură,
instalații automate de irigare folosite la grădinărit,
aspersoare automate pentru sistemele de irigații
agricole, dispozitive de pulverizare (instalații
automate) pentru irigații, mașini de irigare prin
aspersiune folosite în agricultură, mașini de
irigare prin aspersiune folosite în horticultură,
aspersoare automate pentru sistemele de irigații
în horticultură, instalații de pulverizare pentru
irigarea automată a terenurilor, instrumente
(automate) de irigare prin aspersiune, cu
excepția mașinilor, instalații (automate) de irigare
prin aspersiune folosite în agricultură, instalații
(automate) de irigare prin aspersiune folosite în
horticultură, mașini de irigare prin aspersiune
pentru terenurile de golf, fântâni arteziene,
sisteme de irigare și stropire cu apă, aspersoare
(instalații automate) pentru irigarea florilor și a
plantelor, instalații (automate) de irigare prin
aspersiune pentru terenurile de golf, dușuri de
grădină, dispozitive de iluminat pentru grădină,
aspersoare de grădină (automate), robinete de
golire (accesorii pentru instalații), robinete pentru
montarea conductelor, aspersoare automate
pentru terenurile de golf.
35. Regruparea în avantajul terţilor a bunurilor,
a furtunurilor cu picurare, caminelor de
vizitare electrovane, a utilajelor de gradinarit,
aspersoarelor de tip spray, programatoarelor
de irigatii, accesorii microirigatii si sisteme de
irigatii automate diverse, aeratoarelor lacuri,
pompelor de apa, sistemelor de irigat agricole,
fitingurilor de compresiune, accesorii pentru
gradina, decoratiunilor luminoase de craciun,
sistemelor de filtrare, contoarelor de apa,
kiturilor de irigatii rezidentiale, semintelor si
ingrasaminte gazon (cu excepţia transportului
lor),, permițând consumatorilor să le vadă și
să le cumpere comod, promovarea comercială,
servicii de promovare comercială, promovare
de evenimente speciale, consultanță privind
promovarea comercială, consultanță privind
promovarea vânzărilor, servicii de promovare și
publicitate, servicii publicitare și de promovare,

servicii de promovare a vânzărilor, promovare
de târguri în scop comercial, promovare și
realizare de expoziții comerciale, promovarea
produselor și serviciilor prin sponsorizare,
servicii de promovare comercială prin mijloace
audiovizuale, promovare de produse și servicii
pentru terți, asistență în materie de management
pentru promovarea afacerilor, publicitate, în
special servicii pentru promovarea de produse,
servicii de publicitate pentru promovarea vânzării
de băuturi, promovarea vânzării de servicii
(în numele terților) prin reclame publicitare,
organizare de expoziții și târguri comerciale în
scopuri comerciale și de promovare, furnizarea
de spațiu pe pagini web pentru promovare de
produse și servicii, promovare a vânzărilor de
produse și servicii ale terților prin evenimente
promoționale, servicii de consultanță în afaceri
privind promovarea campaniilor de strângere de
fonduri, servicii de publicitate pentru promovarea
sensibilizării publicului cu privire la problemele
și inițiativele de mediu, servicii de consultanță
în afaceri privind organizarea campaniilor de
strângere de fonduri, servicii de consiliere și
consultanță privind achiziționarea de produse
pentru terți, servicii de publicitate și promovare,
precum și servicii de consultanță aferente,
servicii de consultanță comercială cu privire la
fabricarea de produse, furnizare de informații
comerciale referitoare la industria agricolă,
servicii de consultanță comercială în sectorul
agricol, furnizare de informații comerciale pe
internet, prin rețea prin cablu sau prin alte
mijloace de transfer de date, furnizare de
informații despre produse de larg consum
prin internet, furnizarea de informații de piață
referitoare la produsele de consum, organizarea
de târguri comerciale, organizare de târguri în
scopuri comerciale, consultanță privind tehnicile
de vânzare și programele de vânzare, furnizarea
de informații despre metode de vânzare,
furnizarea de informații despre vânzarea de
produse, administrare în materie de metode de
vânzare, servicii de publicitate pentru vânzarea
de produse, servicii de vânzare prin licitații
online prin internet, obținere de contracte pentru
achiziția și vânzarea de produse și servicii,
prezentarea produselor prin toate mijloacele
de comunicare pentru vânzarea cu amănuntul,
furnizare de consiliere cu privire la metode
și tehnici de vânzare, organizare de tranzacții
comerciale și contracte comerciale, asistență
comercială cu privire la imaginea comercială,
difuzare de informații comerciale, intermediere
de afaceri comerciale pentru terți, negociere
de tranzacții comerciale pentru terți, furnizare
a unui registru cu site-urile web ale terților
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pentru a facilita tranzacții comercial, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse de
grădinărit, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu articole de grădinărit.
37. Servicii de irigare a terenului, construcții
civile privind irigațiile, instalare și întreținere
de sisteme de irigare, instalare și reparare
de dispozitive pentru irigații, instalare
de acoperișuri, instalare de plafoane,
izolarea acoperișului, aplicarea de acoperiri
impermeabile pentru acoperișuri, lucrări de
realizare a învelitorilor de acoperiș, restaurare
de acoperișuri, servicii de aplicare de acoperiri
protectoare pe suprafețele exterioare ale
clădirilor, servicii de construcții, instalare de
structuri temporare pentru expoziții comerciale,
construcții de grădină (montare și închidere
cu geamuri), reparare și întreținere de unelte
de grădină, întreținere și reparații de sisteme
de încorporează furtunuri care conduc fluide,
ascuțirea cuțitelor mașinilor de tuns iarba,
ascuțirea lamelor mașinilor de tuns iarba,
montare de țevărie, montarea izolației la țevi,
montare (instalare) de sisteme de depozitare,
punere de gazon sintetic, amenajarea spațiilor
comerciale, amenajare de terenuri (construcții),
amenajarea spațiilor pentru magazine, servicii
de amenajări peisagistice cu materiale inerte,
stivuirea pământului, reparații sau întreținere
de mașini și instrumente pentru cultivarea
pământului, instalare de ancore de pământ,
dinamitarea terenurilor, drenare de teren,
excavare de terenuri, construcție de terenuri
sportive, pregătirea terenului pentru construcții,
nivelarea terenurilor pentru construcții, lucrări de
inginerie civilă referitoare la terenurile agricole,
construcții de inginerie civilă pentru prevenirea
inundării terenului din cauza viiturilor, construcții
de inginerie civilă referitoare la terenurile din
zona rurală.
41. Consultanță în materie de formare, servicii
de consultanță referitoare la elaborarea de
cursuri de formare, servicii de consultanță și
informare referitoare la pregătirea, coordonarea
și organizarea de conferințe, servicii de
consultanță și informare referitoare la pregătirea,
coordonarea și organizarea de colocvii,
instrucțiuni acvatice orientate către ecologie,
furnizare de servicii educaționale referitoare la
subiecte de ecologie, servicii educaționale legate
de conservarea mediului, educație și instruire
privind conservarea naturii și mediul, servicii
educative pentru adulți referitoare la probleme
de mediu, cursuri de pregătire în domeniul
managementului, furnizare de cursuri de
instruire cu privire la managementul în afaceri,
elaborarea de materiale didactice distribuite

la prelegerile în domeniul managementului,
servicii educaționale și de instruire cu
privire la managementul afacerilor, formare
complementară (instruire), formare continuă
(instruire), furnizare de formare, formare în
vânzări (instruire), cursuri de formare (instruire),
formare în afaceri (instruire), formare practică
(demonstrație), coaching (instruire) personal,
servicii de formare profesională, furnizare de
formare profesională, formare în domeniul
managementului, cursuri de formare avansată,
formare în domeniul relațiilor publice, servicii
de formare de personal, furnizare de cursuri
de formare, formare în domeniul tehnologiei
comunicațiilor, organizare de cursuri de formare,
organizare de sesiuni de formare, servicii
de instruire și formare, servicii de formare
în management, consultanță în materie de
formare, formare în domeniul aptitudinilor
profesionale, coordonare de cursuri de formare
profesională, furnizare de cursuri de formare
profesională, furnizare de cursuri de formare
continuă, furnizare de seminare online de
formare, servicii ale unei academii de formare
educative, furnizarea de facilităţi pentru formarea
profesională (instruire), servicii de formare în
domeniul utilizării calculatoarelor, organizare
și coordonare de seminare de formare,
servicii de consultanță cu privire la formarea
angajaților, furnizare de informații despre
formarea (instruirea) continuă pe internet,
consultanță legată de formarea în materie de
competențe profesionale, servicii de formare
în domeniul utilizării software-lui de calculator,
servicii de formare cu privire la instalarea
sistemelor de testare controlate de calculator,
servicii de formare cu privire la întreținerea
sistemelor de testare controlate de calculator,
furnizare de formare prestată într-o rețea globală
de calculatoare, servicii de consultanță în
domeniul editorial, cursuri pentru dezvoltarea
abilităților de consultanță, servicii de consultanță
privind publicarea revistelor, consultanță în
domeniul formării și perfecționării, servicii de
consultanță în domeniul educației, cursuri de
instruire în elaborarea bazelor de date, servicii
educative online prin baze de date informatice,
internet sau extranet nedescărcabile, servicii
de bibliotecă furnizate prin intermediul unei
baze de date computerizate, publicare de
materiale care pot fi accesate prin intermediul
bazelor de date sau prin internet, organizarea
de conferințe anuale în domeniul achizițiilor,
servicii de divertisment sub formă de programe
de televiziune webcam, furnizare de informații
despre antrenamentul fizic pe un site web online,
furnizare de informații despre exerciții fizice pe
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un site web online, furnizare de informații despre
educație fizică pe un site web online, asistență
profesională individualizată (coaching), coaching
pentru viață (instruire), servicii educaționale
de tip coaching, asistență profesională
individualizată (coaching) în domeniul finanțelor,
asistență profesională individualizată (coaching)
pe probleme economice și de management,
consiliere și coaching cu privire la carieră
(consiliere și asistență cu privire la educație),
organizarea de cursuri de grădinărit, prin
corespondență, furnizare de spații de recreere,
sub formă de terenuri de joacă pentru
copii, furnizare de spații pentru petrecerea
timpului liber și recreere, instruire în domeniul
amenajărilor interioare, divertisment de tipul
competițiilor desfășurate pe pistă și pe teren.
44. Servicii de agricultură, horticultură și
silvicultură, servicii de agricultură, acvacultură,
horticultură și silvicultură, furnizare de informații
despre servicii de agricultură, horticultură și
silvicultură, servicii consultative și consultanță
privind utilizarea de îngrășământ artificial în
agricultură și horticultură, servicii consultative
și consultanță privind utilizarea de îngrășământ
artificial în agricultură, horticultură și silvicultură,
servicii consultative și consultanță privind
utilizarea de îngrășământ natural în agricultură,
horticultură și silvicultură, servicii de consiliere
cu privire la selectarea gazonului, servicii de
consiliere cu privire la plantarea gazonului,
servicii de consiliere în materie de proiectare
a gazonului, furnizare de informații privind
identificarea plantelor și a florilor în scopuri
horticole, consultanță referitoare la cultivarea
plantelor, furnizare de informații despre
grădinărit, aranjamentul florilor, horticultură,
grădinărit și amenajare peisagistică, întreținere
de grădini, proiectare (design) de grădini,
amenajare peisagistică de grădini pentru terți,
servicii pentru îngrijirea grădinilor, plantarea
unei grădini cu copaci, servicii de amenajare
a grădinilor, însămânțare, cultivare de plante,
servicii de consiliere cu privire la proiectarea de
grădini, îngrijirea plantelor de ghiveci, servicii
de îngrijire de plante (servicii de horticultură),
plantare de specii de floră, grădinărit peisagistic,
consultanță în grădinărit, servicii de grădinărit,
design de grădină și peisagistic, consultanță
agricolă, consultanță în domeniul viticulturii,
consultanță referitoare la plantarea copacilor,
consultanță referitoare la cultivarea plantelor,
servicii de consultanță în sectorul agricol,
consultanță în domeniul agriculturii, horticulturii
și silviculturii, servicii de consultanță cu privire
la culturile din horticultură, servicii consultative
și consultanță privind utilizarea de îngrășământ

artificial în agricultură și horticultură, servicii
consultative și consultanță privind utilizarea
de tratamente non-chimice pentru agricultura
și horticultura durabilă, servicii agricole cu
privire la conservarea mediului, restaurare de
habitate forestiere, pulverizare aeriană sau la
sol de îngrășăminte și alte produse chimice
pentru agricultură, servicii de informare cu
privire la utilizarea îngrășămintelor artificiale
folosite în agricultură, servicii de informare cu
privire la utilizarea îngrășămintelor artificiale
folosite în horticultură, servicii de informare
cu privire la utilizarea îngrășămintelor naturale
folosite în agricultură, servicii de informare cu
privire la utilizarea îngrășămintelor artificiale
folosite în silvicultură, servicii de informare
cu privire la utilizarea îngrășămintelor naturale
folosite în silvicultură, servicii de informare
cu privire la utilizarea îngrășămintelor naturale
folosite în horticultură, furnizare de informații
despre împrăștierea de îngrășăminte artificiale,
împrăștiere de îngrășăminte pe suprafețe,
pulverizare aeriană de îngrășăminte, informații
și consiliere cu privire la grădinărit, închiriere
de ustensile de grădină, servicii de tuns
iarba, servicii de tuns gazonul, furnizare de
informații despre închirierea de mașini de
tuns iarba, închiriere de echipamente de tuns
margini de gazon, închiriere de mașini de
tuns iarba, întreținerea gazonului, amplasare de
gazon, servicii de cultivare a gazonului natural,
amenajare peisajistică, servicii de amenajare a
aranjamentelor florale pentru interiorul clădirilor.

───────



Tabel cu cererile de mărci admise la înregistrare 
(în ordinea numărului de depozit) 
conform art. 26, alin (1), din legea nr. 84/1998,
republicată
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1 M 2021 07488
15/10/2021 SEMTEX SRL PENSIUNE S 106 CASA

STURZA
15

2 M 2021 07593
20/10/2021 RAMONA FLORINELA

NEAGU
SIXTY 7 BAKERY 15

3 M 2021 07664 22/10/2021 GRUPA MASPEX SP. Z O.O ȘCOALA SIGURANȚEI-TEDI! 16
4 M 2021 07811 23/04/2015 Match Group, LLC SWIPE 16
5 M 2021 07899 02/11/2021 ELISABETA GHERGHISAN PADBOL Sport Fusion 16

6 M 2021 07926
04/11/2021 CASA HYGGE CONSULTING

SRL
Casa Hygge 18

7 M 2021 07934 04/11/2021 IONEL TUCMURUZ Asociatia Ordo Militaris
Teutonicus 1307 1311
Comanderia din România
2021

18

8 M 2021 08114 11/11/2021 SMART KIDS STUDIO SMART KIDS STUDIO 19
9 M 2021 08359 22/11/2021 MEDIA INFO CHANNEL SRL INFO CHANNEL 19

10 M 2021 08372 21/12/2021 HIGHLIGHT DESIGNERS Hermina Goia studio 21
11 M 2021 08395 22/11/2021 VINPUNKT TRADING S.R.L. DOMENIILE VORNICENI 21
12 M 2021 08450 24/11/2021 SC CARPATIS SRL Carnatu mosului 22
13 M 2021 08554 29/11/2021 BISCOTTO SRL UNCLE GEORGE Hot Dog 22

14 M 2021 08696
06/12/2021 COSMIN-LEONARD

ANDRONACHE
Clever School 22

15 M 2021 08704 07/12/2021 ANA-MARIA UDRISTE Academia #PeLegale 23
16 M 2021 08773 09/12/2021 ZEST FOOD SRL ZEST PIZZA 24
17 M 2021 08804 09/12/2021 SC TOTAL ABROLL SRL Casa Din Piatra 24
18 M 2021 08812 09/12/2021 PETRO TOUR SRL PETRO TOUR TOUR

OPERATOR Și tu meriţi o
vacanţă

24

19 M 2021 08840 10/12/2021 DOMAINE VINARTE S.R.L. NEGRU DE BOLOVANU 25
20 M 2021 08882 13/12/2021 CHROXCLINICAL 2020

S.R.L.
CENTRUL DE
CARDIOLOGIE Dr. Preoteasa
Cristian

26

21 M 2021 08892 13/12/2021 SÎNZIANA-IOANA ISPAS Profa de robotică 26
22 M 2021 08906 14/12/2021 EDIL SEMPRE SRL Mobilă JAKY 27
23 M 2021 08926 14/12/2021 FOTICA BOGDAN

INTREPRIDERE
INDIVIDUALA

Milk&Memories bijuterii cu
lapte matern Iași

30

24 M 2021 08929 14/12/2021 ASOCIATIA
PRODUCATORILOR DE
PORUMB DIN ROMANIA

FARM CONECT România 30

25 M 2021 09090 03/01/2022 SVETLANA KARAHAN S SVETLANA KARAHAN
Style and Elegance Fabricat
cu dragoste în România

32

26 M 2021 09200
24/12/2021 LEONARD MARINEL

TRANDAFIR
Formatia ONYX Tecuci Solist
Trandafir Leonard Marinel

36

27 M 2021 09212
27/12/2021 TAYYAR INVESTMENT

FINANSAL YÖNETIM A.Ș.
Europie 37
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28 M 2021 09216
27/12/2021 TAYYAR INVESTMENT

FINANSAL YÖNETIM A.Ș.
EuroBun 38

29 M 2021 09233
28/12/2021 IULIUS MANAGEMENT

CENTER SRL
TATAMI 39

30 M 2021 09235 28/12/2021 Asociatia Club Sportiv
Academia de Gimnastica
Laura Cristache

Bucharest Open Cup 49

31 M 2021 09271
30/12/2021 ANIMA DRAMA STUDIO SRL ASB ACTING STUDIO

BRAȘOV
50

32 M 2021 09287
31/12/2021 THE COCA-COLA

COMPANY
POIANA NEGRI DORNA
APRIGĂ

51

33 M 2022 00025 04/01/2022 AC HELCOR SRL PANCREON TRIENZYM 51
34 M 2022 00026 04/01/2022 AC HELCOR SRL PANCREATIN TRI-ENZIME 51
35 M 2022 00035 04/01/2022 TOPO GEO SURVEY & GIS

S.R.L.
TOPO GEO SURVEY &
GIS Topografie Geodezie
Fotogrammetrie Cadastru GIS

52

36 M 2022 00049 05/01/2022 BIHORJUST SRL Bihor Just 52

37 M 2022 00052
05/01/2022 ATELIERUL DE LUCRU

MANUAL S.R.L.
ATELIERUL DE LUCRU
MANUAL

53

38 M 2022 00083 07/01/2022 ASOCIATIA CLUBUL
SPORTIV BUCHAREST
RUNNING CLUB

Bucharest 5K GRAND PRIX 53

39 M 2022 00084 07/01/2022 ASOCIATIA CLUBUL
SPORTIV BUCHAREST
RUNNING CLUB

Bucharest 10K GRAND PRIX 54

40 M 2022 00086 07/01/2022 ASOCIATIA CLUBUL
SPORTIV BUCHAREST
RUNNING CLUB

Bucharest HALF MARATHON
GRAND PRIX

54

41 M 2022 00123 10/01/2022 SC BILANCIA EXIM SRL CORBEANCA TENIS CLUB 55

42 M 2022 00146
02/02/2022 SIP HOME STUDY YOO LEARN you learn, you'll

earn
55

43 M 2022 00153
11/01/2022 SC CURAT ȘI SĂNĂTOS

SRL
Curat & Sănătos 56

44 M 2022 00183 12/01/2022 MADE IN CÂMPENEȘTI SRL MADE IN CÂMPENEȘTI 57

45 M 2022 00262
14/01/2022 DANTE INTERNATIONAL

S.A.
Angajament pentru Mediu 58

46 M 2022 00291
17/01/2022 MT MANAGEMENT &

EVENTS S.R.L
TRANSYLVANIA open 58

47 M 2022 00301 17/01/2022 EDEN S.R.L. EDEN HILL RETREAT & SPA 59

48 M 2022 00309
17/01/2022 SC PICK ME SRL ȘCOALA PRIMARĂ Pick Me

Academy
59

49 M 2022 00338 18/01/2022 AXA RENT A CAR SRL AXA RENT A CAR 60
50 M 2022 00346 07/02/2022 SIMETRIC PLAN SRL Wonder Woods 60

51 M 2022 00372
19/01/2022 BULAT NADIYA MORE SUSHI & SEAFOOD

RESTAURANT
60

52 M 2022 00386 19/01/2022 VINALTUS S.R.L. VIILE ALMAJ GALLA 61

53 M 2022 00387
19/01/2022 VINALTUS S.R.L. NEGRU DE ALMAJ I.U.S.O./

I.U.S.R.
62
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54 M 2022 00393
03/02/2022 AUREL ISPAS

ANDREI-THOMAS ISPAS
O2 - Longlife 62

55 M 2022 00423 20/01/2022 SC DESERTA SRL STONE COFFEE 63
56 M 2022 00428 20/01/2022 SC DESERTA SRL 7 STRATURI 63
57 M 2022 00444 09/02/2022 RABORDAS S.R.L. cliniqA by dr. Radu Bordaș 64
58 M 2022 00456 22/01/2022 A.G. RADIO HOLDING SRL KIMARO 65
59 M 2022 00461 22/01/2022 A.G. RADIO HOLDING SRL FOARTE BUNĂ DIMINTEAȚA

ANDREI ANA IONUȚ KISS
FM

69

60 M 2022 00463 22/01/2022 ERTONEDENT SRL ONE VISION DENTAL 75

61 M 2022 00464
23/01/2022 PERFECT CARE

MANUFACTURING SRL
Avaron 75

62 M 2022 00465 23/01/2022 SOCIETATEA NAŢIONALĂ
DE CRUCE ROŞIE DIN
ROMÂNIA

Sanitarii PRICEPUȚI 75

63 M 2022 00466
09/02/2022 GHEORGHE-CORNEL

DELIU
SIMIGERIA cu dichis 76

64 M 2022 00497 03/02/2022 BIKES BITES COFFE fixelli 77
65 M 2022 00511 26/01/2022 WARP CONNECTION SRL iflows 78

66 M 2022 00518
01/03/2022 PATRASCAN COSTEL

EMILIAN
MUZEUL UMORULUI 79

67 M 2022 00524
26/01/2022 GAYSAN MOB SRL GrandBazaar EXQUISITE

SHOPPING STORE
80

68 M 2022 00543 31/01/2022 MARIUS-GEORGE INDRIEȘ Dumbrawa rawvegan 98
69 M 2022 00547 16/02/2022 RADU LUCIAN TOADER ELEMENT H2O 101
70 M 2022 00548 16/02/2022 ADELA CZEBELY MISS ARAD 101

71 M 2022 00583
28/01/2022 HOTEL TARNAVA 2000 SRL hk HOTEL KÜKÜLLŐ

SZÉKELYUDVARHELY
102

72 M 2022 00584
31/01/2022 ACTUP ÎNVAȚĂ SĂ FII TU.RO

ACTUP SRL
102

73 M 2022 00585 28/01/2022 ORGANZA SRL PUFF BAR 103
74 M 2022 00642 31/01/2022 ORIENT CERAMIC SRL 103
75 M 2022 00643 31/01/2022 ORIENT CERAMIC SRL 104
76 M 2022 00647 31/01/2022 ORIENT CERAMIC SRL 104
77 M 2022 00651 31/01/2022 N&D FOR PETS S.R.L. PROpets 105

78 M 2022 00654
31/01/2022 MATEI IOAN MIKO TRANSILVANIA FASHION

INTERNATIONAL FESTIVAL
106

79 M 2022 00655
31/01/2022 SYNTEK ENERGY ACTIVE

SRL
SYNTEK GENSET STK 106

80 M 2022 00667
31/01/2022 ACCES AUTO TRADING

SRL
DANUBIANA ADL2 107

81 M 2022 00673
31/01/2022 ACCES AUTO TRADING

SRL
DANUBIANA ADR4 107

82 M 2022 00675 31/01/2022 OXO GRUP SRL oxo grup 107
83 M 2022 00677 31/01/2022 J.B PARKER SRL SavE the MinutE 108

84 M 2022 00679
31/01/2022 TOBACCO LOGISTIC &

MARKETING
VAGABOND 109
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85 M 2022 00687 31/01/2022 IONESCU ALINA
BOUTIQUE DES PERLES
INTREPRINDERE
INDIVIDUALA

BOUTIQUE DE PERLES
FINE JEWELRY

109

86 M 2022 00689
01/02/2022 SC BRIZA MARII NEGRE

SRL
MIRAGE BEACH SPA
HOTEL

110

87 M 2022 00698 01/02/2022 ASOCIAȚIA-UNIUNEA
NAȚIONALĂ A EXPERȚILOR
ÎN LEGISLAȚIA MUNCII

UNELM UNIUNEA
NAȚIONALĂ A EXPERȚILOR
ÎN LEGISLAȚIA MUNCII
ROMÂNIA

110

88 M 2022 00704 01/02/2022 DAMEAN ALINA Sanitarul 111
89 M 2022 00705 01/02/2022 FLORIN ILAȘC CORESSY 112

90 M 2022 00706
01/02/2022 ASOCIATIA CETATEAN DE

TRAIAN
Cetățean de TRAIAN 112

91 M 2022 00716 01/02/2022 ALKALOID AD SKOPJE MAZENID 113
92 M 2022 00717 01/02/2022 REGIA AUTONOMA

AEROPORTUL
INTERNATIONAL CRAIOVA

AEROPORTUL
INTERNATIONAL CRAIOVA

113

93 M 2022 00722
09/02/2022 EUROGUARD SECURITY

PROFESIONAL SRL
EUROGUARD SECURITY
PROFESSIONAL

113

94 M 2022 00723 01/02/2022 SC DNS BIROTICA SRL A PLUS 114

95 M 2022 00733
02/02/2022 CLAUDIU GABRIEL CIOLAN MUSCELUL CÂMPULUNG

2022
115

96 M 2022 00736 02/02/2022 FARTUD RPW Transport & Logistik 115
97 M 2022 00741 02/02/2022 SC FERAE NATURAE SRL FERAE NATURAE 116
98 M 2022 00742 02/02/2022 MHS TRUCK SERVICE SRL MHS TRUCK SERVICE 116
99 M 2022 00746 02/02/2022 RAINBOW GLAM SRL Rainbow GLAM 116

100 M 2022 00750
02/02/2022 CORNELIU DANIEL

SUPTIREL
ZIARUL STAR SIBIAN 120

101 M 2022 00754
02/02/2022 SC HOME & OFFICES

GLASS DESIGN SRL
LION EVOLUTION 120

102 M 2022 00757
02/02/2022 SC HOME & OFFICES

GLASS DESIGN SRL
TIGER EVOLUTION 121

103 M 2022 00760
03/02/2022 ASOCIATIA CLUBUL

SPORTIV GYM BOX IASI
GOLDEN GLOVES 122

104 M 2022 00761 02/02/2022 GLOBAL SOCIAL MEDIA
SRL

Crypto Kollab Prima agenție
de Crypto & Blockchain
Marketing în România

122

105 M 2022 00767
02/02/2022 GIANINA-VERA

POROȘNICU
CASA JOSEPH ZOLLER
1912

123

106 M 2022 00775 04/02/2022 DANIEL-GINEL VASTEA ChatNews 126
107 M 2022 00788 03/02/2022 PRIME PRO ESTATE S.R.L. Prime Estate 128
108 M 2022 00789 15/02/2022 LETY PFLEGE SRL Lety TRANSPORT 129
109 M 2022 00790 03/02/2022 GEORGE MIRCEA NUTU MARFA ȘI BANII 129
110 M 2022 00792 03/02/2022 ROTON SRL mypl'Aylist 130

111 M 2022 00794
03/02/2022 ORTODOCS MEDICAL

CENTER SRL
VESTMED 130

112 M 2022 00797 08/02/2022 Mmax Distribution S.R.L gamma PRINT 131
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113 M 2022 00806 03/02/2022 BEIJING NEW BUILDING
MATERIALS PUBLIC
LIMITED COMPANY

LONGPAI 131

114 M 2022 00811
03/02/2022 BELLES MARKS LTD Carpathian Single Malt - Cu

mândrie, din România
131

115 M 2022 00812 03/02/2022 ARANKNIT SRL 132
116 M 2022 00814 03/02/2022 BELLES MARKS LTD Spirit românesc într-un pahar 132
117 M 2022 00815 04/02/2022 HORAȚIU-DAN REGEP mons 132

118 M 2022 00818
03/02/2022 BELLES MARKS LTD Domeniile Alexandrion Rhein

1892
133

119 M 2022 00825 03/02/2022 S.C. VANINA COM S.R.L. wild foods 133

120 M 2022 00829
03/02/2022 TECHNOWORKER GROUP

S.R.L.
DR. GANS 134

121 M 2022 00830
03/02/2022 LIANA TIMOHE

EMIL-ROBERT TIMOHE
BLISS Estate 135

122 M 2022 00832
04/02/2022 BOGDAN-ALEXANDRU

IONAȘCU
Califar 137

123 M 2022 00833 08/02/2022 GROSU CĂTĂLIN
COSTACHE DAN-CĂTĂLIN
NICOLESCU ALEXANDRU

the urban ties 140

124 M 2022 00835 04/02/2022 DON XILION SRL xilion 140
125 M 2022 00837 04/02/2022 3RD JOB LOCUM SRL 3RD JOB LOCUM 141
126 M 2022 00840 04/02/2022 AGAPE RESTAURANTS SRL SAVOURY coffee&food 141
127 M 2022 00846 04/02/2022 SC SOUND S SRL EQ.VAPE 145
128 M 2022 00848 04/02/2022 CALIN GABRIEL COSTEA F.C. UTA 145

129 M 2022 00849
04/02/2022 COFFEENATIV ROASTERY

S.R.L.
COFFEENATIV Roastery 146

130 M 2022 00854 04/02/2022 IOANA-MARIA MOLDOVAN BISTRICIOR rafinament 148
131 M 2022 00856 04/02/2022 SC CAPITAL DISTRICT SRL Nutriety 148
132 M 2022 00863 04/02/2022 ANTENA TV GROUP antena viitorul este azi 149

133 M 2022 00867
04/02/2022 ARES CONSTRUCT IASI

S.R.L.
ARES RESIDENCE 151

134 M 2022 00873
06/02/2022 ONE UNITED PROPERTIES

S.A
one city 153

135 M 2022 00876
07/02/2022 SC ROYAL ESTATES &

BUILDINGS SRL
VITA TONIC ORIGINAL 155

136 M 2022 00877 07/02/2022 SC INTACT SECURITY SRL INTACT SECURITY 155

137 M 2022 00881
07/02/2022 SC MEDILOGIC CHEMICAL

CENTER SRL
BEBELOGIC 156

138 M 2022 00882
07/02/2022 MEDILOGIC CHEMICAL

CENTER
MEDILOGIC 156

139 M 2022 00887
07/02/2022 ASOCIAȚIA "COPILUL MEU-

INIMA MEA"
Poveștile lui Bucurilă 157

140 M 2022 00888 07/02/2022 SORIN-ILIE GRĂDINARU BUCURILĂ 157

141 M 2022 00889
07/02/2022 SC BITMI TECHNOLOGIES

SRL
Bitmi TECHNOLOGIES 157

142 M 2022 00891 07/02/2022 ITV Studios Limited DANCING ON ice vis în DOI 160
143 M 2022 00892 07/02/2022 MIHAIL RADU LUXENZA 162
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144 M 2022 00893
07/02/2022 ŞTEFAN - ALEXANDRU

DUMITRAŞCU
Ali Sultanul 163

145 M 2022 00894 07/02/2022 MIDRA TIMRO SRL PERAL S 163
146 M 2022 00895 07/02/2022 CANAL SUD MEDIA S.R.L. CANAL SUD 165
147 M 2022 00896 07/02/2022 LA VIE SRL AYO 165

148 M 2022 00899
07/02/2022 PLZENSKY PRAZDROJ A.S. Kozel REȚETĂ AUTENTICĂ

DIN CEHIA
165

149 M 2022 00900
07/02/2022 SC FULL SAFE SYSTEM

SRL
FULL SAFE SYSTEM
www.fullsafesystem.ro

166

150 M 2022 00901 07/02/2022 BELLES MARKS LTD CAVA D'ORO PRUNE 166
151 M 2022 00902 07/02/2022 CRAFTY DWARF SRL FLOWBITE 166
152 M 2022 00904 07/02/2022 PREFERA FOODS SA Unfished PlantZalmon 168
153 M 2022 00906 07/02/2022 ALLIANZ T.C.COM LIDER CYLINDER ZINC

CYLINDER CILINDRU DIN
ZINC 5 COMPUTER KEYS

168

154 M 2022 00908 07/02/2022 ALLIANZ T.C.COM SRL ZINC CYLINDER CILINDRU
DIN ZINC 5 COMPUTER
KEYS PREMIUM QUAULITY
TITAN

173

155 M 2022 00910 07/02/2022 ANTENA 3 S.A. Dar și Har 178

156 M 2022 00911
07/02/2022 PRO DATA INTERNATIONAL

SRL
EPS 179

157 M 2022 00912
07/02/2022 S.C. FEHER & ASOCIAȚII

SRL
CLICKNICA MEDICALĂ 181

158 M 2022 00914
08/02/2022 MWS ART TEAM SRL MWS MEN AND WOMEN

STUDIO
181

159 M 2022 00915 08/02/2022 ANTENA 3 S.A. SE ÎNTÂMPLĂ ÎN ROMÂNIA 182

160 M 2022 00916
08/02/2022 UNIVERSUL JURIDIC SRL RRDFF Revista română de

drept financiar și fiscal
183

161 M 2022 00917 08/02/2022 TERMOVEST PROD SRL VitraQ 184
162 M 2022 00918 08/02/2022 ASOCIATA CENTRUL

STEP BY STEP PENTRU
EDUCATIE SI DEZVOLTARE
PROFESIONALA

Educația timpurie - investiție
în viitor și sustenabilitate

184

163 M 2022 00920 08/02/2022 TERMOVEST PROD SRL LockArt 185

164 M 2022 00921
08/02/2022 SC DELTA STUDIO SRL RIDA ROMANIAN INTERIOR

DESIGN ASSOCIATION
185

165 M 2022 00922 08/02/2022 RAZVAN MACICI MACICI 186

166 M 2022 00923
08/02/2022 CLEVER BUSINESS

TRANSILVANIA SRL
Vorba lui Dinescu 187

167 M 2022 00924 08/02/2022 SC NEGRO 2000 SRL NEGRO 2000 190
168 M 2022 00925 08/02/2022 ALINA BEATRICE PALOS delimamma 195

169 M 2022 00926
08/02/2022 DINAMIC 92 DISTRIBUTION

SRL
DINAMIC92 195

170 M 2022 00927
08/02/2022 INTER HEALTH SYSTEMS

S.A
EMERALD Prețuim Sănătatea 199

171 M 2022 00928
08/02/2022 THEODORA-MARIA

DIACONU
Theo Rose 200
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172 M 2022 00929 08/02/2022 ION BOBINA CIMUTO 202
173 M 2022 00932 08/02/2022 GEORGE NEACŞU DEPOZITUL DE ROŢI 203
174 M 2022 00934 08/02/2022 OTP BANK ROMANIA S.A. OTP Lejer 204
175 M 2022 00935 08/02/2022 GRAVENA SANIPRO SRL GRAVENA 206

176 M 2022 00936
08/02/2022 ORIGINAL TRADE MARKS

SRL
VOLCANO 206

177 M 2022 00937
08/02/2022 GENA-ROXANA BURDAN-

MIRCEA
REI 207

178 M 2022 00938
08/02/2022 GENA-ROXANA BURDAN-

MIRCEA
REI GRUP 208

179 M 2022 00939 08/02/2022 LASZLO-ATTILA SZABADOS Mr.Gift 210
180 M 2022 00940 08/02/2022 GHERGHINA ȘTEFAN NU SCALA HAOSUL 217
181 M 2022 00941 08/02/2022 BRUTĂRIA AUTENTIC S.R.L. Brutăria Autentic Din 1994 217
182 M 2022 00942 08/02/2022 SERGIU-RAZVAN RAD WEST IMOBILIARE 218

183 M 2022 00943
08/02/2022 UNIVERSUL JURIDIC SRL RRMADR Revista română de

mediere și ADR
218

184 M 2022 00944
08/02/2022 UNIVERSUL JURIDIC SRL RRAP Revista română de

achiziții publice
219

185 M 2022 00945
08/02/2022 UNIVERSUL JURIDIC SRL RRDC Revista română de

drept civil
221

186 M 2022 00946
08/02/2022 UNIVERSUL JURIDIC SRL RRDP Revista română de

drept public
222

187 M 2022 00947
08/02/2022 UNIVERSUL JURIDIC SRL RRDPP Revista română de

drept penal și procesual penal
223

188 M 2022 00949 08/02/2022 UNIVERSUL JURIDIC SRL RRCPI Revista română
de cadastru și publicitate
imobiliară

224

189 M 2022 00950
08/02/2022 UNIVERSUL JURIDIC SRL RRDM Revista română de

dreptul mediului
226

190 M 2022 00951
08/02/2022 UNIVERSUL JURIDIC SRL BJ Buletinul

JURISPRUDENȚEI
227

191 M 2022 00952
08/02/2022 O.B.A. DIFFERENT BY

LUXURY S.R.L.
O.B.A DIFFERENT BY
LUXURY

228

192 M 2022 00954
09/02/2022 ALIN OCTAVIAN IOVA LIPOTERAPIE by Dr. Alin

Iova
229

193 M 2022 00955
09/02/2022 TAX MANAGEMENT

OUTSOURCING SRL
TAX Management 229

194 M 2022 00956 09/02/2022 TRADITIONAL PLUS SRL Voie bună 230

195 M 2022 00957
09/02/2022 EAST SOLAR ELECTRIC

SRL
SolarFix 230

196 M 2022 00958
09/02/2022 ARDEALE COSMETICS

S.R.L.
La Terre NATURE BASED
COSMETICS

231

197 M 2022 00959
09/02/2022 PALO SANTO ROMANIA

S.R.L.
Palo Santo 232

198 M 2022 00960 09/02/2022 NO HAIR STATION SRL No hair STATION 233

199 M 2022 00961
09/02/2022 RIN HOSPITALITY

COMPANY
INGRID'S CAFFE 233

200 M 2022 00962 09/02/2022 THEODOR MOISACHI DICTATOR 234
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201 M 2022 00963
09/02/2022 ANDREEA-LARISA

BLIDARIU
Larisa Profa de Modeling 234

202 M 2022 00964 09/02/2022 SC ELSIMA CONF SRL LES FILLES en famille LF 235
203 M 2022 00965 09/02/2022 SC TOTAL ABROLL SRL Taramul De Vis 235

204 M 2022 00966
09/02/2022 ALEXANDRU BOGDAN

ALMASI
ASSETTO 235

205 M 2022 00967
14/02/2022 FEDERATIA ROMANA DE

SNOOKER
Romanian Snooker
Federation

236

206 M 2022 00968
09/02/2022 ALEXANDRU BOGDAN

ALMASI
ASSETO 236

207 M 2022 00969 09/02/2022 CĂTĂLIN GRECU BASM DE VORONEŢ 236
208 M 2022 00971 09/02/2022 CRILEGO CAPITAL SRL MUSA ELECTRONICS 237
209 M 2022 00972 09/02/2022 NICOLAE CIRSTEA VINUM NOSTRUM 237
210 M 2022 00973 09/02/2022 FUNKY BUSINESS

MANAGEMENT SRL
TWISER CONCEPT SRL

..ST.ART.. 239

211 M 2022 00974 09/02/2022 SC NEGRO 2000 SRL NEGRO 2000 240
212 M 2022 00976 09/02/2022 NICOLAE CIRSTEA nostrum Coffee 245

213 M 2022 00977
09/02/2022 SC DELTA STUDIO SRL DELTASTUDIO luxul pe care

ți-l poți permite
246

214 M 2022 00979 09/02/2022 ASOCIAȚIA MEDIA INDEX A napos oldal 248
215 M 2022 00980 09/02/2022 CHILLI IDEAS SRL Chilli Ideas 249

216 M 2022 00981
09/02/2022 TUDOREL MARIAN

MODRINGA
MOTUMA REGAL IMOB 249

217 M 2022 00982 10/02/2022 SECURISAFE SRL SECURI SAFE 250
218 M 2022 00983 09/02/2022 NICOLAE CIRSTEA Pierdut în... 250

219 M 2022 00984
09/02/2022 HOME CONCEPT &

DEVICES S.R.L.
G GLIXICOM 253

220 M 2022 00985 09/02/2022 NICOLAE CIRSTEA C ' ARTE 254
221 M 2022 00987 09/02/2022 FPC BOJO-VIN SRL VALAHIA 255
222 M 2022 00988 09/02/2022 SC TITAN SOLUTIONS SRL DentOPS 256

223 M 2022 00991
10/02/2022 ANTENA 3 S.A. RO ROMÂNIA inteligentă

TABĂRA DE GENII
257

224 M 2022 00992 10/02/2022 OFERO.RO SRL ofero 259
225 M 2022 00994 10/02/2022 INFOREG SRL GREEN LIFE TINY HOUSE 260
226 M 2022 00995 10/02/2022 REAL ESTATE SRL 260
227 M 2022 00996 10/02/2022 REAL ESTATE SRL 272
228 M 2022 00997 10/02/2022 REAL ESTATE SRL 283
229 M 2022 00998 10/02/2022 REAL ESTATE SRL 295
230 M 2022 00999 10/02/2022 REAL ESTATE SRL 306
231 M 2022 01000 10/02/2022 REAL ESTATE SRL TOFF DOMINIUM 317
232 M 2022 01002 10/02/2022 AD REGESTA SA RM RegMaster 329
233 M 2022 01003 10/02/2022 ALIA S.A AKERON 329
234 M 2022 01004 10/02/2022 DOZA DE SANATATE DOZA DE SĂNĂTATE 330

235 M 2022 01005
10/02/2022 SOCIETE DES PRODUITS

NESTLE
BARISTA CREATIONS
HAZELINO MUFFIN

341
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236 M 2022 01006
10/02/2022 SOCIETE DES PRODUITS

NESTLE S.A.
BARISTA CREATIONS
VANILLA GUSTARD PIE

342

237 M 2022 01007
10/02/2022 SOCIETE DES PRODUITS

NESTLE S.A.
BARISTA CREATIONS
PEPPERMINT PINWHEEL

342

238 M 2022 01008
10/02/2022 SOCIETE DES PRODUITS

NESTLE S.A.
BARISTA CREATIONS ICE
LEGGERO

342

239 M 2022 01009
10/02/2022 SOCIETE DES PRODUITS

NESTLE S.A.
BARISTA CREATIONS ICE
COCONUT OVER ICE

342

240 M 2022 01010
10/02/2022 SOCIETE DES PRODUITS

NESTLE S.A.
BARISTA CREATIONS
CARAMEL COOKIE

343

241 M 2022 01011
10/02/2022 SOCIETE DES PRODUITS

NESTLE
BARISTA CREATIONS
GINGERBREAD

343

242 M 2022 01012
10/02/2022 SOCIETE DES PRODUITS

NESTLE
BARISTA CREATIONS
BIANCO FORTE

343

243 M 2022 01013
10/02/2022 SOCIETE DES PRODUITS

NESTLE
BARISTA CREATIONS
PUMPKIN SPICE CAKE

343

244 M 2022 01014
10/02/2022 SOCIETE DES PRODUITS

NESTLE
BARISTA CREATIONS ICE
FORTE

344

245 M 2022 01015 10/02/2022 SOCIETE DES PRODUITS
NESTLE

BARISTA CREATIONS
CHOCOLATE FUDGE
FLAVOUR

344

246 M 2022 01018
10/02/2022 ALEXANDRU ADRIAN

DASCĂL
Pizza 6 Kai 344

247 M 2022 01020
10/02/2022 MULTIPLICHEI MULTIPLIChei.ro Soluție

pentru orice încuietoare
345

248 M 2022 01021
10/02/2022 MOTOR STARTER SRL Motor Starter mașina voastră,

preocuparea noastră
345

249 M 2022 01022
10/02/2022 COFFEENATIV ROASTERY

S.R.L
COFFEENATIV Roastery 347

250 M 2022 01023 10/02/2022 EPA CONSULT SRL aero 347
251 M 2022 01024 10/02/2022 SCA PACHIU ȘI ASOCIAȚII PACHIU & ASSOCIATES

ATTORNEYS AT LAW
- RECHTSANWALTE -
ABOGADOS

348

252 M 2022 01026 10/02/2022 SCA PACHIU SI ASOCIATII B.E.L.I.E.V.E. (Bound by
Excellence, as Links in a
chain, we create Innovation
from Enthusiasm and Value
from Expertise)

348

253 M 2022 01027 10/02/2022 Sc Praktic Ambalaj SRL Silipack 348
254 M 2022 01029 11/02/2022 BEST ACHIZITII SRL ZAHAR BOD Traditie de la

1889 BOD zahar produs din
sfecla

350

255 M 2022 01031 10/02/2022 LA MIRCEA MĂCELARU SRL Sibianul iscusit 350

256 M 2022 01032
10/02/2022 SC HOME & OFFICES

GLASS DESIGN SRL
VULTURE EVOLUTION 350

257 M 2022 01033 10/02/2022 LA MIRCEA MĂCELARU SRL Dibaciul Sibian 351
258 M 2022 01036 10/02/2022 MARIA DANIELA BANU NOI MUNCIM.RO 351
259 M 2022 01037 10/02/2022 AGROSERV TRADING SRL TABU 352
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260 M 2022 01038 10/02/2022 MARIAN DUMITRESCU
IONUT VALERIU
CORNICIUC

SERBARILE MARII 352

261 M 2022 01040 10/02/2022 CARETTA S.R.L. zebra 353

262 M 2022 01043
10/02/2022 DOGAN MEDIA

INTERNATIONAL S.A.
DIMINEAȚA CU NOI 364

263 M 2022 01044 10/02/2022 BSG INVEST OIL S.R.L. BSG COMPANY 365

264 M 2022 01046
10/02/2022 ALEXANDRU ADRIAN

DASCĂL
BRAȘOVENE DELIVERY 366

265 M 2022 01048 11/02/2022 SBM DEVELOPPEMENT MASSANE 366

266 M 2022 01049
11/02/2022 ANDREAS MANOLE invictus reiki healing energy

crystals
366

267 M 2022 01051 11/02/2022 CĂTĂLINA URSE PARFUMIND 366

268 M 2022 01052
11/02/2022 IUGAB BELUR S.R.L. KING Cartof Savuros

dintotdeauna
367

269 M 2022 01053 11/02/2022 CEZAR ȘTEFANOVICI BRUCKEN Imobiliare 368
270 M 2022 01054 11/02/2022 EMANCO FAMILY S.R.L. Thet 368
271 M 2022 01055 11/02/2022 VINTELLO SRL VINTELLO 368
272 M 2022 01056 11/02/2022 LUCIAN ATANASOAE DOINA 369
273 M 2022 01057 11/02/2022 LUCIAN ATANASOAE CARAIMAN 369
274 M 2022 01058 11/02/2022 ONYX PHARMALIFE SRL FICOLEST 370
275 M 2022 01059 01/03/2022 TRADITIONAL PLUS SRL FESTIVA 370

276 M 2022 01060
11/02/2022 ALEXANDRU ADRIAN

DASCĂL
Ciorbe's by Leo 370

277 M 2022 01061
11/02/2022 AMECO RENEWABLE

ENERGY SRL
Coox Pets 371

278 M 2022 01062 11/02/2022 IONUT BOGDAN SANDU Clinica tiroidei Tiroclinic 371

279 M 2022 01063
11/02/2022 ASOCIATIA MAESTRUL

HIRAM
M Hiram Orchestra 371

280 M 2022 01064 11/02/2022 ULTRACARE DENT S.R.L MEDENTA 372

281 M 2022 01065
11/02/2022 PFA BONDARENCO

CRISTIAN-FLORIAN
KRIBO 373

282 M 2022 01067 11/02/2022 RANNOCH VLAH 373
283 M 2022 01068 11/02/2022 ENGIE ROMANIA S.A. MIA 373

284 M 2022 01069
11/02/2022 BECIUL DOMNESC SA SCEPTRUS BECIUL

DOMNESC FUMĘ́
374

285 M 2022 01071 11/02/2022 BREBENEL IMPEX S.R.L. LGD PREMIUM TRANS 375
286 M 2022 01072 11/02/2022 ENGIE ROMANIA S.A. Gia 375
287 M 2022 01074 11/02/2022 BREBENEL IMPEX S.R.L. DLS 376
288 M 2022 01075 11/02/2022 ENGIE ROMANIA S.A. Mia 376
289 M 2022 01076 11/02/2022 ENGIE ROMANIA S.A. 377
290 M 2022 01077 11/02/2022 BLK WORKS S.R.L. NOMAZI ADVERTISING 378
291 M 2022 01078 11/02/2022 OFFICE VISION SRL VISION XXI 379
292 M 2022 01079 11/02/2022 LORRAINE-ANDRADA ILUṬA BABY BODY COUTURE 380

293 M 2022 01080
11/02/2022 APULUM TURISM SRL ELANIA RESORT WELCOME

TO EXCELLENCE
381

294 M 2022 01081 11/02/2022 RĂZVAN MINCĂ CASA DE TACOS 382
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295 M 2022 01082 11/02/2022 OLD GUARD S.R.L. OLD GUARD 382
296 M 2022 01085 18/02/2022 DORINEL TOMA SRL TORA 383
297 M 2022 01086 11/02/2022 SNACK-TRADE SRL TOCO TOUR 383
298 M 2022 01087 11/02/2022 NEMO EPG SRL audiotribe 384
299 M 2022 01088 11/02/2022 UFC SECURITY SRL UFC SECURITY 385
300 M 2022 01091 12/02/2022 ARIS AUTO SHOP SRL ARIS 385
301 M 2022 01092 13/02/2022 INFOFARM S & I SRL STOP MAHMUR 385
302 M 2022 01096 13/02/2022 CRISTINA CHIRIAC PACTUL PENTRU MUNCĂ 386
303 M 2022 01100 14/02/2022 SILVIU IOSIF

WOOD POWER ENERGY
WPE WOOD
POWER ENERGY
AGRICULTURĂ.ENERGIE.VIITOR

386

304 M 2022 01101
14/02/2022 CRISTINA GIOADĂ Soul + AA building with

emotions
388

305 M 2022 01102
14/02/2022 ȘTEFAN-ALEXANDRU

BĂIȘANU
FILOSOFIA 388

306 M 2022 01103 14/02/2022 CONSTANTIN CÎRLIGEANU 389

307 M 2022 01104
14/02/2022 DEFT MAINI ISCUSITE

S.R.L.
Deft Academy mâini iscusite 390

308 M 2022 01106
14/02/2022 SIMEDIA ONLINE SR ȘcoalaRutieră.ro

www.scoalarutiera.ro
391

309 M 2022 01107
14/02/2022 VP PROJECTS ADVISERS

SRL
VP PROJECTS ADVISERS 391

310 M 2022 01110 14/02/2022 QUALIS PROPERTIES SA MODULIS 392
311 M 2022 01111 14/02/2022 CLINICA BELLISSIMA SRL BELLISSIMA DENTALCLINIC 392
312 M 2022 01117 14/02/2022 ANDREI-PAUL ROȘCA change strategist 392
313 M 2022 01119 14/02/2022 SC MAX SRL MAX 394
314 M 2022 01121 14/02/2022 LIVING STYLE DESIGN SRL Living Style design 394
315 M 2022 01122 14/02/2022 ILIA-TEODORA JIPA Dr. Ilia Jipa SMILE CLINIC 395

316 M 2022 01124
14/02/2022 SAPPHIRE INTEGRATED

SERVICES SRL
Titicar - Delivering Joy A B C
D

395

317 M 2022 01125
14/02/2022 ADRIAN-CLAUDIU SÎNA ESTEDERM

DERMATOLOGIE
397

318 M 2022 01126
14/02/2022 MĂDĂMYR SRL LINGURIȚE DULCI

DESERTURI SOFISTICATE
398

319 M 2022 01127
14/02/2022 ANTENA 3 S.A. România la înălțime - Tabăra

de genii
402

320 M 2022 01128 15/02/2022 MARIAN RADOI TITANS FIGHT CLUB 2020 404

321 M 2022 01129
15/02/2022 SEZON COFFEE

ROASTERS SRL
SEZON COFFEE 2017 405

322 M 2022 01130 15/02/2022 KRAFT PROFESIONAL SRL KRAFT PROFESIONAL 405
323 M 2022 01131 15/02/2022 CARPATHIAN SPRINGS SA AQUA CARPATICA PLUS 406
324 M 2022 01132 15/02/2022 VASILE STOICA ANAWBE 406
325 M 2022 01133 15/02/2022 ZIMBRUL DIVISION ZIMBRUL DIVISION 406

326 M 2022 01134
15/02/2022 SC GENIUS NUTRITION SRL GENIUS NUTRITION The

best or nothing! iDROPS
407

327 M 2022 01135 15/02/2022 MASTER AVANTAJ SRL CRIOFLORA Livrăm Zâmbete 407
328 M 2022 01136 15/02/2022 SPONGENASIUM SRL ludy 415
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329 M 2022 01137 15/02/2022 PET FACTORY S.R.L. MIAU MIAU 415
330 M 2022 01138 15/02/2022 OCTOPUS NETWORK S.R.L. Mapajoy 416
331 M 2022 01139 15/02/2022 RIVIERA REZIDENCE S.R.L. METROPOLIS 416
332 M 2022 01140 15/02/2022 DIGITAL MIND AUDIT SRL DIGITALMIND 417
333 M 2022 01141 15/02/2022 ALI JARRAH JRH 417

334 M 2022 01142
15/02/2022 SPOTUS COMMUNITY APP

SRL
SpotUs 419

335 M 2022 01145 15/02/2022 SAF DINAMIC KINETIC SRL CASA FELICIA 420
336 M 2022 01147 15/02/2022 ASOCIATA CENTRUL

STEP BY STEP PENTRU
EDUCATIE SI DEZVOLTARE
PROFESIONALA

PrimoHub 420

337 M 2022 01148 15/02/2022 ASOCIATA CENTRUL
STEP BY STEP PENTRU
EDUCATIE SI DEZVOLTARE
PROFESIONALA

PRIMOHUB 420

338 M 2022 01149 15/02/2022 BERE CZELL SRL Bere Czell CLARĂ Descoperă
gustul pierdut 1893 CRAFT
CU TRADIȚIE DIN BRAȘOV
TRD MRK

421

339 M 2022 01150 15/02/2022 POWERXRO TOOLS SRL POWERX 421
340 M 2022 01151 15/02/2022 POWERXRO TOOLS SRL Powerx.ro 422

341 M 2022 01152
15/02/2022 POIANA CAILOR SRL La Hambar by Singureni

Manor
422

342 M 2022 01153 21/02/2022 ELECTRO GEFIR SRL Electrogefir 423
343 M 2022 01154 15/02/2022 MIHAELA MON PROTEL 424

344 M 2022 01155
15/02/2022 LAKE STREET RESIDENCE OPAL RESIDENCE

UNIVERSITATE
425

345 M 2022 01156 16/02/2022 GASPEL ONLINE SRL G GASPEL 425

346 M 2022 01157
16/02/2022 CORINA DENT SRL CORINA DENT - atelier de

zâmbete
427

347 M 2022 01158
16/02/2022 ALIN TEODOR IVAN

EMANUELE LEONI
VLADY 429

348 M 2022 01161 16/02/2022 GOODMILLS ROMANIA RAFTUL BUNICII 429

349 M 2022 01162
16/02/2022 COMUNITATEA

EMAGICIENILOR SRL
Emagicienii 430

350 M 2022 01163 16/02/2022 Institutul de Cercetare-
Dezvoltare pentru Apicultura
București

ACARITYM 430

351 M 2022 01164
16/02/2022 COMUNITATEA

EMAGICIENILOR SRL
Cursul Emagicianului 430

352 M 2022 01165
16/02/2022 ALFA LEGION SECURITY

SRL
ALFA LEGION SECURITY 431

353 M 2022 01167 16/02/2022 DOLCE FIORIA SRL GEE & LU 431
354 M 2022 01168 16/02/2022 DOLCE FIORIA SRL FIORIA 431
355 M 2022 01169 16/02/2022 VANELLI SRL TEMANA 432

356 M 2022 01170 16/02/2022 CENTRUL CULTURAL
JUDEȚEAN CONSTANȚA
”TEODOR T. BURADA”

Ansamblul Folcloric
Profesionist ”Brâulețul”

432
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357 M 2022 01171 16/02/2022 DAMASARU COSTIN Veruvis 433
358 M 2022 01172 16/02/2022 COSTIN DAMASARU VERUVIS 434

359 M 2022 01173
16/02/2022 BANEASA DEVELOPMENTS

SRL
Newness never ends 435

360 M 2022 01177
16/02/2022 GUNAYDIN GEORGIANA-

RALUCA
G GOLD CARE 435

361 M 2022 01179
16/02/2022 CMR VITIVIN SRL DECAVIN ODOBEȘTI -

VRANCEA
436

362 M 2022 01180
16/02/2022 ASOCIAȚIA LAZAR

KASTELY
Lázár kastély 437

363 M 2022 01181 16/02/2022 MAGIT'ST S.R.L. M maghost 439
364 M 2022 01183 16/02/2022 CARETTA S.R.L. Caretta Alpin PLUS 440
365 M 2022 01184 16/02/2022 TRAIAN OGÂGĂU radio SOMEȘ 451

366 M 2022 01186
16/02/2022 NGM MANAGEMENT

START-UP WOOD S.R.L.
Carmangerie La Budae 453

367 M 2022 01188
16/02/2022 SC MLS INVEST TRADING

SRL
WOK'N BOX 454

368 M 2022 01189 16/02/2022 SC SOSTENIA ONLINE SRL soline Marketplace 454
369 M 2022 01190 16/02/2022 SC SOSTENIA ONLINE SRL soline 512
370 M 2022 01191 16/02/2022 GIM PREST SERV SRL FALÓ 571
371 M 2022 01192 16/02/2022 ANATOLIE TIMUȘ Timuș Dent 572
372 M 2022 01193 16/02/2022 PETRICĂ PĂUN Sank Magic 572
373 M 2022 01194 16/02/2022 VANELLI SRL CARDIODENS 573
374 M 2022 01195 16/02/2022 BEANVERSE SRL VEG EAT UP!

SURPRISINGLY PLANT-
BASED EST. 2021

573

375 M 2022 01196 16/02/2022 BEANVERSE SRL VERRO kitchen 574
376 M 2022 01197 16/02/2022 GABRIEL-GRIGORE DUNCA DUNCA GROUP 574
377 M 2022 01198 16/02/2022 GABRIEL-GRIGORE DUNCA VENEZIA SHOWROOM 575
378 M 2022 01200 17/02/2022 EMOB DECOR SELECT SRL EMobDecor 576
379 M 2022 01203 17/02/2022 UNIUNEA CERCETASILOR

MAGHIARI DIN ROMANIA
- ROMANIAI MAGYAR
CSERKESZSZOVETSEG

ROMÁNIAI MAGYAR
CSERKÉSZSZÖVETSÉG
UNIUNEA CERCETAȘILOR
MAGHIARI DIN ROMÂNIA

580

380 M 2022 01204 17/02/2022 OTTER-DISTRIBUTION SRL LE COLONEL Chaussures 580

381 M 2022 01206
17/02/2022 S.C. SECOM HEALTHCARE

S.R.L.
SECOM Alegem bine, ca tu
sa ramai bine

581

382 M 2022 01207
17/02/2022 MARABOO PET S.R.L. Le Mărie healthy Produs

100% Vegan Budincă de chia
586

383 M 2022 01208 17/02/2022 BIOFARM SA BIOLAND 587
384 M 2022 01209 17/02/2022 BIOFARM SA Nonflatin 587

385 M 2022 01210
17/02/2022 BIOFARM SA HEPATOPROTECT

REGENERATOR FORTE
588

386 M 2022 01211 17/02/2022 BIOFARM SA HEPATOPROTECT FORTE 588
387 M 2022 01212 17/02/2022 BIOFARM SA CARBOCIT 589
388 M 2022 01213 17/02/2022 BIOFARM SA CARBOCIT DUO 589
389 M 2022 01214 01/03/2022 ANDREI IACOV Charlotte Marie 590
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390 M 2022 01215
21/02/2022 ACACIA METROGUARD

SECURITY SRL
METROGUARD M SERVED
SECURITY

590

391 M 2022 01216
17/02/2022 SAL GUARD PROTECTION

SRL
SAL GUARD PROTECTION 590

392 M 2022 01217
17/02/2022 ASOCIAȚIA CULTURALĂ

VALEA BISTRIȚEI
DABADA și NUBANU 591

393 M 2022 01219 17/02/2022 PUMA FOUNDATION ȚIRIAC HOLDINGS 591
394 M 2022 01221 17/02/2022 BRILLO INVESTE S.R.L 592

395 M 2022 01222
17/02/2022 INSPIRE CONSULTING &

MANAGEMENT
inspire 592

396 M 2022 01223 17/02/2022 HOLCIM AG Holcim GreenMax 594

397 M 2022 01224
17/02/2022 CHROMOSOME DYNAMICS

SA
WATCH DOG 594

398 M 2022 01225
17/02/2022 IONUȚ-ADRIAN DRĂGAN

SORIN-CONSTANTIN JINGA
SIRO Specialiști în izolații 595

399 M 2022 01226
17/02/2022 MARIA MĂDĂLINA

POPESCU
SFERIQUE 596

400 M 2022 01229
17/02/2022 IVANOV CARMEN -

DANIELA
STRĂFURNICA 596

401 M 2022 01230
17/02/2022 IVANOV CARMEN -

DANIELA
PAGINARIUM 597

402 M 2022 01231
17/02/2022 IVANOV CARMEN -

DANIELA
AVOCADO NEWS 597

403 M 2022 01232
17/02/2022 CRISTINA TEODORA

TEPURU
BARSTE 597

404 M 2022 01233
17/02/2022 EUROPE STOCK

DISTRIBUTION SRL
Ravingo 598

405 M 2022 01234
17/02/2022 ADRIAN-CORNEL COSTEA

CLAUDIA-IONELA COSTEA
neomedica 599

406 M 2022 01235
17/02/2022 PEPSICO, INC. Lay's. Pentru marile momente

mici.
599

407 M 2022 01236

17/02/2022 HOLLYWOOD MULTIPLEX
OPERATIONS S.R.L.

HOLLYWOOD MULTICARD
Hollywood MULTIPLEX
CINEMATOGRAFUL TĂU

600

408 M 2022 01239 17/02/2022 DENT-ALL IQ S.R.L. clinica dr. Micu 601

409 M 2022 01240
17/02/2022 SECOM HEALTHCARE

S.R.L.
SECOM 602

17/02/2022 LIVIU CATALIN CHITES Nivelul de Constiinta
Dezvoltare Constiinta
Conscience Level Lift Your
Conscience Level Develop
All Your Life Aspects Rational
Emotional Instinctual

620

411 M 2022 01244 24/02/2022 ELITEX-TEVALE SRL JULIETTE 622

412 M 2022 01245
17/02/2022 DOGAN MEDIA

INTERNATIONAL SA
CASA IUBIRII 622

413 M 2022 01246
17/02/2022 DOGAN MEDIA

INTERNATIONAL SA
JOCUL CUVINTELOR 624

410 M 2022 01243
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414 M 2022 01247
17/02/2022 EMANUEL-GHEORGHIŢĂ

UDRICĂ
LAVANDA SUDULUI 625

415 M 2022 01248 17/02/2022 LEARNACT SRL Transylvania Citadel 626
416 M 2022 01249 17/02/2022 SERVE CEPTURA S.R.L. CUVEE MILENIALS 627
417 M 2022 01251 18/02/2022 SALOFARM LOGISTIC S.R.L. Apotek sănătate cu sinceritate 627

418 M 2022 01252
18/02/2022 INSTAL IMPEX SRL Instal Impex Partenerul tău în

instalații !
630

419 M 2022 01253 18/02/2022 CARGILL, INCORPORATED FAVORIT 631

420 M 2022 01255
18/02/2022 MIZOTTI FASHION S.R.L. MIZO CAFFE START WITH

COFFEE
632

421 M 2022 01256 18/02/2022 CAN TECHNOLOGIES, INC. Lappina 632

422 M 2022 01258
18/02/2022 SC SOARELE VORBESTE

PROSTII SRL
OCS 632

423 M 2022 01261 18/02/2022 LAURAMED STOM SRL LauraMED 633
424 M 2022 01263 18/02/2022 FABOLTRAY SRL FABOLTRAY SINCE 2004 633
425 M 2022 01264 18/02/2022 TESA MED SOLUTIONS SRL TESA MEDICAL 633

426 M 2022 01265
24/02/2022 ANCO POLAR INSTAL SRL ANCO POLAR

frigorifice.climatizare.ventilație
634

427 M 2022 01267
18/02/2022 CODE CRAFTERS BY BT

S.R.L.
Code Crafters powered by BT 635

428 M 2022 01269
18/02/2022 OLX B.V. OLX - Mai multe joburi decât

crezi!
636

429 M 2022 01270
18/02/2022 PETRIS ROBERTINO IONEL

DABASIR INVEST SRL
Dabasir 637

430 M 2022 01271
18/02/2022 REMUS-VALENTIN

POPOVICI
R&R PARTNERS
BUCHAREST

638

431 M 2022 01272 18/02/2022 MONVELLY TRADE SRL MONVELLY TRADE 639
432 M 2022 01273 18/02/2022 ANTENA TV GROUP SA UNU la 1 639
433 M 2022 01277 18/02/2022 ANA-CLAUDIA GRIGORE RUBY 641

434 M 2022 01278
18/02/2022 ALEXANDRU-CRISTINEL

CHITU
pt GROUP 642

435 M 2022 01279
18/02/2022 AMARELFIS CLAVERNICOL

SRL
BRIANT MOVER 643

436 M 2022 01280 18/02/2022 ALKALOID AD SKOPJE ADEGRON 649

437 M 2022 01283
18/02/2022 SAGO FRANCHISE SRL SAGO THE WAY OF

COFFEE
649

438 M 2022 01285 18/02/2022 TRAVELHUBX S.R.L. TravelHubX 650
439 M 2022 01288 18/02/2022 IDEAL HOME REALTY S.R.L. IDEAL HOME Intelligent Deal 652
440 M 2022 01289 18/02/2022 CARETTA SRL Caretta Click PLUS 653

441 M 2022 01295
19/02/2022 RECKO SHOP OFFICIAL

S.R.L.
Recko 663

442 M 2022 01296 19/02/2022 FOX MAG RO S.R.L. FOXMAG24 664
443 M 2022 01297 19/02/2022 BIT DATAMINING S.R.L. HAILANOI 680
444 M 2022 01298 19/02/2022 SIRI GLOBAL S.R.L. Giftry 681
445 M 2022 01300 20/02/2022 FUNDAȚIA OMV PETROM 681
446 M 2022 01301 20/02/2022 FUNDAȚIA OMV PETROM 682
447 M 2022 01302 20/02/2022 FUNDATIA OMV PETROM 682
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448 M 2022 01303 20/02/2022 ISWT MEDICAL S.R.L. Neuristica 683
449 M 2022 01307 21/02/2022 LEGEND OPTIC S.R.L. LEGEND OPTIC 685
450 M 2022 01309 21/02/2022 LA GIVAN 2017 S.R.L. GOȘCI "LA GIVAN" 686
451 M 2022 01312 21/02/2022 BEGOPERSIST SRL DOMENIILE AMIRA 686

452 M 2022 01313
21/02/2022 CORPORATE OFFICE

SOLUTION SRL
MASIA Inspiring Innovation 687

453 M 2022 01314 21/02/2022 SC KIPI MEDIA SRL KiPi 687
454 M 2022 01315 21/02/2022 SC HARYVERO SRL HARY AUTO 688
455 M 2022 01317 21/02/2022 TESA MED SOLUTIONS SRL TESA MED 688
456 M 2022 01318 21/02/2022 SC HARYVERO SRL HARY SERVICE 688
457 M 2022 01319 21/02/2022 LEXALEGALTECH SRL LEXA 689
458 M 2022 01320 21/02/2022 RISTO PRESTO SRL D'AMICI RISTORANTE 689
459 M 2022 01321 21/02/2022 SC HARYVERO SRL HARY DEZMEMBRARI 690

460 M 2022 01322
21/02/2022 FLORITAL CONSULTING

SRL
FLORITAL 690

461 M 2022 01323 21/02/2022 SC HARYVERO SRL HARY AUTOMOBILE 691

462 M 2022 01324
21/02/2022 LEXISCOR ACCELERATOR

CITIRE SRL
LexiScor ACCELERATOR
CITIRE

691

463 M 2022 01325 21/02/2022 IFIGENIA IMPEX SRL SELF STORAGE 692
464 M 2022 01326 21/02/2022 MARIA MARKOV LA MOARA DIN GRADINA 693

465 M 2022 01327
21/02/2022 LABORATOIRES

ARKOPHARMA
FORSUN by Forcapil 693

466 M 2022 01328 21/02/2022 IRINA ȘERBAN I SEE U 694
467 M 2022 01329 21/02/2022 TAL CHEN IMPEX SRL EPICWEAR 694
468 M 2022 01330 21/02/2022 CHINA TOBACCO

GUANGDONG INDUSTRIAL
CO., LTD.

IN G 695

469 M 2022 01331
21/02/2022 LABORATOIRES

ARKOPHARMA
FORDERM by Forcapil 696

470 M 2022 01332 21/02/2022 CIPRIAN BOBEICA JAMBALAYA 696
471 M 2022 01333 21/02/2022 ECOTRON SA ECOTRON 696
472 M 2022 01334 21/02/2022 RUS MARILENA PFA DIN INIMA ȚĂRII 697

473 M 2022 01335
21/02/2022 SC ROYAL ESTATES &

BUILDINGS SRL
PROMENADA by
PRIMAVERA

698

474 M 2022 01336
21/02/2022 SC ROYAL ESTATES &

BUILDINGS SRL
ORIGINALLY FRUTTIA
Delicio

698

475 M 2022 01337 21/02/2022 AL-RAWE TAHER Sakura 699
476 M 2022 01338 21/02/2022 OPTICALMED REIN SRL OCULARIO 701
477 M 2022 01339 21/02/2022 FUNDACIÓN CAMPANA Roberto Rocca 701

478 M 2022 01340
21/02/2022 SC TEXTIM PROD SRL Miss Collection your passion

for fashion
702

479 M 2022 01342
21/02/2022 GEMENY STUDIO

PRODUCTION SRL
Gemeny Studio Production 703

480 M 2022 01346 21/02/2022 NICOLAE MIHAI HORDOVAN CHRISTINESTHETICS 703
481 M 2022 01350 21/02/2022 ADRIAN IONUT POPA R 704

482 M 2022 01354
21/02/2022 NEK BUSSINES ONLINE

SRL
Ringer 705
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483 M 2022 01356 21/02/2022 EDU CLASS SRL bufnițel 706
484 M 2022 01357 21/02/2022 DESPINA MARIA BORDEAN

ADRIAN RIVIȘ
DUCU SANDU ȘTEF
CAMELIA MOLDOVAN
DELIA - GABRIELA
DUMBRAVĂ
CORINA DANA MIȘCĂ
LIANA MARIA ALDA
DIANA - NICOLETA RABA
VIORICA - MIRELA POPA
MARIANA - ATENA POIANA
AURICA - BREICA
BOROZAN
LAURA RĂDULESCU
SIMION ALDA

GEM JAM 707

485 M 2022 01359 22/02/2022 CONFLUENȚE EST SRL BUN DE ROMÂNIA 708
486 M 2022 01360 22/02/2022 MARIUS PĂTROI Empire VENTURE CAPITAL 708

487 M 2022 01361
22/02/2022 MAR JOBS CONSULTING

SRL
iCity 709

488 M 2022 01362 22/02/2022 SANDWICH ALA BUN SRL ĂLA BUN 709

489 M 2022 01363
22/02/2022 METAL TERMO INDUSTRY

SRL
DURRA-Sisteme durabile
pentru acoperis

710

490 M 2022 01365 22/02/2022 ADAGIO CLUB OLD S.R.L. ZODIACO 710
491 M 2022 01366 22/02/2022 DEMIDO CONSULTING SRL DIVERONA 710

492 M 2022 01367
22/02/2022 DEMIDO CONSULTING

S.R.L.
Vizzini 711

493 M 2022 01368
22/02/2022 DEMIDO CONSULTING

S.R.L.
EFOR 711

494 M 2022 01372 22/02/2022 UNITATEA ADMINISTRATIV
TERITORIALĂ MUNICIPIUL
DEVA

ALEARGĂ ÎN CETATE
NOAPTEA

711

495 M 2022 01373 22/02/2022 MIHAI SILVIU VASILE Advanced Mechanical Design 712
496 M 2022 01374 01/03/2022 SOCIETATEA

PROFESIONALĂ
NOTARIALĂ POPA IONUȚ
FLORIN, DOROBANȚU
SIMONA-IUSTINA ȘI
ASOCIAȚII

713

497 M 2022 01375 22/02/2022 IANCU GRAMENI FRIOLI PASTA DE AUTOR 713
498 M 2022 01377 03/03/2022 SOCIETATEA

PROFESIONALA
NOTARIALA POPA IONUȚ
FLORIN, DOROBANȚU
SIMONA-IUSTINA ȘI
ASOCIAȚII

POPA DOROBANȚU ȘI
ASOCIAȚII NOTARI CU
PERSPECTIVĂ

714

499 M 2022 01381
22/02/2022 GORAND ADMINISTRARE

S.R.L.
GORAND 714

500 M 2022 01382 22/02/2022 MEDICINAS SRL UROCISTIN BY MEDICINAS 715

501 M 2022 01383
22/02/2022 ADRIAN GURLEA

RUXANDRA IANA RUNTAG
PLAJA DE CARTE VAMA
VECHE

715
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502 M 2022 01385 22/02/2022 Bădan Mariana FERMA La Maria 716
503 M 2022 01386 22/02/2022 AUREL BOGDAN CHIROIU TRUVAI 716

504 M 2022 01387
22/02/2022 S.C. P & C DENTAL CENTER

S.R.L.
PC DENTAL 716

505 M 2022 01388
22/02/2022 SC LOOP PRODUCTIONS

S.R.L.
BALAN 717

506 M 2022 01389 22/02/2022 SEBASTIAN COSMIN PAVEN FRONTKARE 717

507 M 2022 01391
22/02/2022 ROTHMANS OF PALL MALL

LIMITED
Rothmans GOLD CLASSIC
OF LONDON 1890

717

508 M 2022 01392 22/02/2022 RIKKO STEEL SRL RikkoTherm Facade 718
509 M 2022 01393 22/02/2022 RIKKO STEEL SRL RIKKO STEEL 719

510 M 2022 01395
22/02/2022 ROTHMANS OF PALL MALL

LIMITED
R ROTHMANS CLASSIC
SINCE 1890

721

511 M 2022 01396
22/02/2022 ROTHMANS OF PALL MALL

LIMITED
ROTHMANS BLACK
CLASSIC OF LONDON 1890

721

512 M 2022 01398
22/02/2022 ALEXANDRU EGRI SOUND VIBES KAWASAKI

SOUND VIBES
722

513 M 2022 01399 22/02/2022 GUERILLA MAGIC FIVE magic5 723
514 M 2022 01401 22/02/2022 RINGHIOPOL SRL e-electroshops 723
515 M 2022 01402 22/02/2022 RINGHIOPOL SRL RINGHIOPOL 724

516 M 2022 01403
22/02/2022 ZÂMBĂREȚ DE ZOR Zâmbăreț de Zor. Ficat Curat,

ACUM!
724

517 M 2022 01404 22/02/2022 GRUSMAN EXCLUSIVE SRL GRÜSMAN EXCLUSIVE 726

518 M 2022 01406
22/02/2022 IT LABS TRAINING &

DEVELOPMENT S.R.L.
IT-Labs 727

519 M 2022 01407 28/02/2022 PUSZTAY ANDRAS JANOS transtelex 727

520 M 2022 01408
23/02/2022 CRISTIANA-GEORGIANA

IANCU
părpepăr 728

521 M 2022 01409 23/02/2022 SC NANOTEL SRL FABRICA DE BANI 728

522 M 2022 01411
23/02/2022 S.C. FITERMAN PHARMA

S.R.L.
Dormi bine, ești bine. 729

523 M 2022 01414
23/02/2022 RAZVAN ALEXANDRU

PELMUS
SAGA RAVE NATION 730

524 M 2022 01415 23/02/2022 DRAGOS SAFTA SAFTA 730
525 M 2022 01418 23/02/2022 DRAGOS SAFTA CARNE ȘI SARE 734

526 M 2022 01419
23/02/2022 DESPEC INTERNATIONAL

SA
DESPEC international 735

527 M 2022 01420 23/02/2022 MEDLINE SYSTEM S.R.L. MEDLINE SYSTEM
MEDICAL & HOSPITAL
SOLUTIONS

760

528 M 2022 01421
23/02/2022 GIOVANNI MARIO

FRANCESCO
VIRAL NATION 761

529 M 2022 01422
23/02/2022 GIOVANNI MARIO

FRANCESCO
25 STEFAS 761

530 M 2022 01423
23/02/2022 GIOVANNI MARIO

FRANCESCO
AVENTURA, STRIGATI
"URA!"

762

531 M 2022 01425 23/02/2022 WINNERS FIRST S.A. ARIGATO 762
532 M 2022 01427 23/02/2022 WINNERS FIRST SA HIKARI 762
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533 M 2022 01430
23/02/2022 CORPUL NAŢIONAL AL

POLIŢIŞTILOR
HOPE RUN 763

534 M 2022 01432 23/02/2022 AESCULAP PROD SRL Activit Nutrazen 763

535 M 2022 01433
23/02/2022 WORKSHOP BROTHERS IT

SRL
Fixxia 763

536 M 2022 01434
23/02/2022 S.C. SIPEX COMPANY SIPEX - Solutii in constructii

din 1997
763

537 M 2022 01435
23/02/2022 CODIN-SEBASTIAN

CARADIMU
CAP 764

538 M 2022 01436 23/02/2022 INTERTOY ZONE CUBIGO 765
539 M 2022 01437 23/02/2022 STEFMARAN TEXTIL S.R.L. MARAN S 765
540 M 2022 01439 23/02/2022 IOAN-ROMEO TUDORACHE URBAN MASAJ 766
541 M 2022 01440 23/02/2022 SC CLINICA DE

IMPLANTOLOGIE ȘI
ESTETICĂ DENTARĂ
DR.ABBOUD S.R.L

SMILE DESIGN 766

542 M 2022 01441 23/02/2022 BIONATIV SRL PRUNALAX NUTRIFIC 767

543 M 2022 01443
24/02/2022 ABC & AYAN ELECTRONICS

SRL
NAVI-ABC 767

544 M 2022 01444 23/02/2022 ZENTIVA, K.S. ZENOFOR 768

545 M 2022 01445
24/02/2022 NEW SKY APARTMENTS

SRL
S1NGULIER 768

546 M 2022 01446 23/02/2022 HOB CLINIC GROUP SRL #SporLaZambit 769
547 M 2022 01447 23/02/2022 HOB CLINIC GROUP SRL Spor la zambit 769
548 M 2022 01449 23/02/2022 HOB CLINIC GROUP SRL Doctor Jona 769
549 M 2022 01450 23/02/2022 HOB CLINIC GROUP SRL HOB CLINIC 769
550 M 2022 01451 23/02/2022 HOB CLINIC GROUP SRL House of Beauty 770
551 M 2022 01452 23/02/2022 HOB CLINIC GROUP SRL HOB CLINICS 770
552 M 2022 01453 23/02/2022 HOB CLINIC GROUP SRL Doctor Jona Yousif 770
553 M 2022 01455 23/02/2022 HOB CLINIC GROUP SRL Fațete by Hob 770
554 M 2022 01456 23/02/2022 HOB CLINIC GROUP SRL Hob smile 771
555 M 2022 01457 24/02/2022 CERTION SRL INSPIRED TO ASPIRE 771

556 M 2022 01459
24/02/2022 WORKSHOP CC

PRODUCTS S.R.L.
CC CANDLES 772

557 M 2022 01462 24/02/2022 ZUCCHERO MEDIA SRL BRIGADA NIMIC 772
558 M 2022 01463 24/02/2022 SERE TRANSILVANIA S.A. ferme transilvania 773

559 M 2022 01464
24/02/2022 INTERSTAR CHIM Igienol - Dezinfectarea e la ea

acasă
773

560 M 2022 01465 24/02/2022 IPIP SA IPIP 774
561 M 2022 01466 24/02/2022 GO GREEN FOOD SRL Ciocolatella COFETARIE

ARTIZANALA cakes and
more

774

562 M 2022 01469
24/02/2022 FOLDA GUARD

CONSULTING S.R.L.
FOLDA GUARD
CONSULTING

775

563 M 2022 01470 24/02/2022 DELTAGUARD S.R.L. delta guard 775
564 M 2022 01471 24/02/2022 DERATDEZIN VEST S.R.L. DeratDezin Vest 776
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565 M 2022 01472
24/02/2022 PELEGRIN TOP SERVICE

S.R.L.
YLOTECH 776

566 M 2022 01473
24/02/2022 DUNHILL TOBACCO OF

LONDON LIMITED
Dunhill OPUS ENIGMA 779

567 M 2022 01474 24/02/2022 FEDERATIA FILATELICA
ROMANA - ONG

FEDERATIA FILATELICA
ROMANA FONDATĂ ÎN 1891
27

780

568 M 2022 01475
24/02/2022 OPTICAL INVESTMENT

GROUP S.A.
AVANGOLD 780

569 M 2022 01477 24/02/2022 IKON TRADING SRL ZIMZAR 781
570 M 2022 01480 24/02/2022 BUTICUL EVEI SRL Buticul Evei 781
571 M 2022 01481 24/02/2022 TEODORESCU VLAD-

MIHAI PERSOANĂ FIZICĂ
AUTORIZATĂ

CT casa-T 782

572 M 2022 01482
24/02/2022 LUIZA FITNESS &

NUTRITION SRL
Fitness Poetry 783

573 M 2022 01483
24/02/2022 SC DOMENIUL MUNTEAN

SRL
COSÂNZEANA 783

574 M 2022 01484
24/02/2022 SC DOMENIUL MUNTEAN

SRL
SCARABEU 784

575 M 2022 01485 24/02/2022 NOVOLINE PHARM SRL DERMITEN 784
576 M 2022 01486 24/02/2022 NOVOLINE PHARM SRL brizo 784
577 M 2022 01487 24/02/2022 FRANDLY SALES SRL Queen Vape 785

578 M 2022 01488
25/02/2022 EUGIA PHARMA

SPECIALTIES LTD.
Eugia 785

579 M 2022 01492 25/02/2022 PROFI ROM FOOD S.R.L. RECHARGE 785
580 M 2022 01493 25/02/2022 EMANUEL GORGAN Debora 786
581 M 2022 01495 25/02/2022 DAMIAN LAURENTIU Gurmand TOUR 786

582 M 2022 01496
25/02/2022 SC NEW EUROPE TRADING

SRL
steps for life 787

583 M 2022 01497 25/02/2022 VALENTIN LIXĂNDROIU Valahorum Fest 788
584 M 2022 01498 25/02/2022 TERAPLAST SA NEOPE-RT by TeraPlast 788
585 M 2022 01499 25/02/2022 KLINO CENTER SRL KLINO car center 788

586 M 2022 01500
25/02/2022 VLAD DIMA CASA VLĂSIA HAN DE

POVESTE
789

587 M 2022 01501 25/02/2022 QUALIS PROPERTIES SA CIVIQ 790
588 M 2022 01502 25/02/2022 TERAPLAST SA NEOPE-XA by TeraPlast 791

589 M 2022 01503
01/03/2022 CĂSUŢA CU POVEŞTI

VORONEŢ S.R.L.
Trăiască ŞEFA! ... cu drag
SOŢU'

791

590 M 2022 01505 25/02/2022 BIOTRIO TM S.R.L. JOYURT 799

591 M 2022 01507
25/02/2022 PICK ME UP CONSULTING DE LA MINE, LA TINE, LA

NOI
799

592 M 2022 01509
25/02/2022 PICK ME UP CONSULTING

SRL
IN VESTIAR AVEM
SCHIMBARE

800

593 M 2022 01510 25/02/2022 DEVE PRODEXIM SRL art DEVE line 801
594 M 2022 01513 25/02/2022 FOUR MER PHARMA SRL 4 MER 802

595 M 2022 01515
28/02/2022 CENTRUL MEDICAL

UNIREA SRL
Ești mai puternic decât crezi 803
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596 M 2022 01516 25/02/2022 IONUȚ ALEXANDROVICI WINZOR 805
597 M 2022 01517 27/02/2022 ITSUITS ROBOSCHOOL ROBOSCHOOL 808

598 M 2022 01518
27/02/2022 IZOTERMA CONSTRUCT

S.R.L.
IZOTERMA CONSTRUCT 808

599 M 2022 01519 28/02/2022 KOBYPALACE S.R.L KOBYPALACE 808
600 M 2022 01520 28/02/2022 EUGEN NICODIN FOCUSWEBDESIGN 809

601 M 2022 01521
28/02/2022 SC ROYAL ESTATES &

BUILDINGS SRL
THE GRAND FELIX 809

602 M 2022 01522
28/02/2022 SC NICO SECURITY

ESCORT SRL
NICO SECURITY ESCORT 810

603 M 2022 01524 28/02/2022 VLADIMIR TERMICAN Baumall 810
604 M 2022 01525 28/02/2022 GLOBAL RECORDS SRL Beach, Please! 811
605 M 2022 01526 28/02/2022 ANTIBIOTICE SA INOVA a+ 811
606 M 2022 01529 28/02/2022 DIANA CARAMACI DIANA CARAMACI DESIGN 811

607 M 2022 01530
28/02/2022 ARCA SOLUTIONS SRL iClean.ro Premium service

Since 2011
812

608 M 2022 01531 28/02/2022 PSS GLOBAL SRL SIN VAPE 812
609 M 2022 01532 28/02/2022 CESAL S.A. MESERIADA 814

610 M 2022 01534
28/02/2022 CURECONCEPT PHARMA

SRL
DENTAGEN 814

611 M 2022 01535 28/02/2022 TUNIC BIOLAB SRL Tunic BioLab 815
612 M 2022 01536 28/02/2022 DR. PHYTO S.R.L. Phytopedia 815

613 M 2022 01537
28/02/2022 ASOCIAȚIA JURNALIȘTILOR

DE INVESTIGAȚII CONTEXT
complex 816

614 M 2022 01538 28/02/2022 MGO 2 GO SRL RAINBOWLS 817

615 M 2022 01539
28/02/2022 CURECONCEPT PHARMA

S.R.L.
IMPLAGEN 817

616 M 2022 01540 28/02/2022 CRISTINA-MARIA
BURDUŞEL
COSMIN BURDUŞEL

KOM FITNESS 818

617 M 2022 01541
28/02/2022 LARY BEAUTY SALON

S.R.L.
ACADEMIA SIMETRIC BY
LARISA TĂNASE

818

618 M 2022 01542 28/02/2022 META WIN S.R.L. META WIN 819

619 M 2022 01543
28/02/2022 RGG INTERNET TECH SRL ARGUS CONTENT

MODERATION
819

620 M 2022 01544 02/03/2022 ALUMGATES SRL ALUMGATES 820
621 M 2022 01545 28/02/2022 PARTS FOR ALL S.R.L. PARTS FOR ALL TOTUL

PENTRU PARCUL TĂU
AUTO

821

622 M 2022 01546
28/02/2022 BRITISH AMERICAN

TOBACCO (BRANDS) INC.
PALL MALL EASY FREEZY 825

623 M 2022 01547
28/02/2022 CENTRUL MEDICAL

UNIREA
#estimaiputernicdecatcrezi 825

624 M 2022 01548 28/02/2022 ASOCIATIA HEP AUTISM autismon 826
625 M 2022 01549 28/02/2022 SC EVA STIL SRL ARHINATURAL COSMETICS 827
626 M 2022 01552 01/03/2022 RADIO GUERRILLA SRL BURRITOS GUERRILLA 827
627 M 2022 01553 01/03/2022 RODICA- ILEANA MATEI TOOLS H20 828
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628 M 2022 01554 01/03/2022 RODICA- ILEANA MATEI VELK 828

629 M 2022 01555
01/03/2022 TOANCA ADRIAN CIPRIAN

ROMAN CRISTIAN NICOLAE
CURIOSITY SCREENING
APP

829

630 M 2022 01556
01/03/2022 ARTVIS SRL CORSENSO Exceptional

spaces
830

631 M 2022 01558 01/03/2022 SC MISS CAKE TIM SRL POC! peace of chocolate 830
632 M 2022 01559 01/03/2022 SIMION ALLTRADER SRL all comfort 830

633 M 2022 01560
01/03/2022 KOBAISSI MOHAMAD VIRBOTI VIRTUAL

BOUTIQUE
831

634 M 2022 01561 01/03/2022 EOIL LUBRICANTS SRL e-oil Lubricants www.e - oli.ro 831
635 M 2022 01562 01/03/2022 UVA WINES SRL UVA WINE SHOP & BAR 832
636 M 2022 01563 01/03/2022 SANROTEX TRADING SRL SANROTEX medical 832
637 M 2022 01564 01/03/2022 HELLENIC PETROLEUM

HOLDINGS, SOCIETE
ANONYME

HELLENiQ ENERGY 833

638 M 2022 01565 01/03/2022 HELLENIC PETROLEUM
HOLDINGS, SOCIETE
ANONYME

HELLENiQ ENERGY 834

639 M 2022 01566 01/03/2022 HELLENIC PETROLEUM
HOLDINGS, SOCIETE
ANONYME

HELLENiQ ENERGY 836

640 M 2022 01567 01/03/2022 HELLENIC PETROLEUM
HOLDINGS, SOCIETE
ANONYME

HELLENiQ ENERGY 837

641 M 2022 01568
01/03/2022 COOPERATIVA AGRICOLA

VIA DOMNULUI
Vin curat 838

642 M 2022 01569 01/03/2022 FEDERAȚIA DE PADEL FEDERAȚIA DE PADEL 839

643 M 2022 01571
01/03/2022 DISTILERIA OPREAFENEA

S.R.L.
DISTILERIA OPREAFENEA 839

644 M 2022 01572
01/03/2022 PLURIA INTERNATIONAL

S.R.L.
HACKiNG WORK 839

645 M 2022 01575 01/03/2022 EDEN LAND DOFTANA SRL Edenland Glamping 840
646 M 2022 01577 01/03/2022 ROBERTO MARIAN DINȚOI Viaţa Vâlcii 843

647 M 2022 01578
01/03/2022 SC COMPANIA DE

EVENIMENTE ZURLI SRL
HAI CĂ POȚI 843

648 M 2022 01579 01/03/2022 IOAN -VALERIU GUŞOI Funktastika 844
649 M 2022 01580 01/03/2022 D.P. DENTAL GROUP S.R.L. DP Dental Group 844

650 M 2022 01581
01/03/2022 ORTO PREMIUM SMILE

S.R.L.
ORTO PREMIUM Free your
smile!

845

651 M 2022 01583 01/03/2022 VASILE-CLAUDIU
MASCOVESCU
FLORIN-ALEXANDRU
GEORGESCU

Ato SUSHI 845

652 M 2022 01587
01/03/2022 CERTION S.R.L. EPICO SEAFRONT &

GARDEN APARTMENTS
847

653 M 2022 01588 01/03/2022 TRINAGRIA SRL SEA VIEW HERITAGE 848

654 M 2022 01590
01/03/2022 CĂTĂLIN ADRIAN

TĂNĂSESCU
SECRETELE SUCCESULUI 848
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655 M 2022 01591
01/03/2022 CĂTĂLIN ADRIAN

TĂNĂSESCU
ORA DE SANATATE 848

656 M 2022 01592
01/03/2022 CATALIN ADRIAN

TANASESCU
ARENA TV 849

657 M 2022 01593
01/03/2022 CATALIN ADRIAN

TANASESCU
MOMENTUM 849

658 M 2022 01594
01/03/2022 CATALIN ADRIAN

TANASESCU
A IV A PUTERE 849

659 M 2022 01596 02/03/2022 CLEOPATRA KARIM S.R.L. Karma Plant 850
660 M 2022 01597 02/03/2022 IMPACT DEVELOPER &

CONTRACTOR S.A.
IMPACT Developing
Sustainable Communities
Since 1991

850

661 M 2022 01599
02/03/2022 DYNAMIC SELLING GROUP

S.A.
HAUZEN 851

662 M 2022 01600
02/03/2022 DYNAMIC SELLING GROUP

SRL
hauzen 852

663 M 2022 01601 02/03/2022 BEXMON SRL brico.ro 853
664 M 2022 01602 02/03/2022 SC ALEVIA SRL Optimicin 853
665 M 2022 01603 02/03/2022 MGI TECH PLUS SRL 1x2.RO 855
666 M 2022 01604 02/03/2022 WEBWAVERS WAVEMYTH 855
667 M 2022 01606 02/03/2022 IOANA NICOLETA CIOBANU PRIMERA 856
668 M 2022 01608 02/03/2022 ND PHARMA SRL GamaNatura BioPROTECT

Aport important de tulpini
lactice

856

669 M 2022 01610
02/03/2022 UNIVERSITATEA DIN

ORADEA
UNIVERSITATEA DIN
ORADEA 1780

859

670 M 2022 01612 02/03/2022 SC ALEVIA SRL Heparepar 860
671 M 2022 01613 02/03/2022 SC ALEVIA SRL Imunio 861
672 M 2022 01614 02/03/2022 SC ALEVIA SRL Nutrinergic 862
673 M 2022 01615 02/03/2022 DARAL BEST CONSTRUCT

SRL
SOLOWIN PVC DOOR
WINDOW SYSTEMS &
ACCESSORIES

863

674 M 2022 01616
02/03/2022 FUNDAȚIA PROVIDENȚA CREDINŢĂ & CULTURĂ

Centru de Cercetare
863

675 M 2022 01617 02/03/2022 FUNDAȚIA PROVIDENȚA Proiectul Rut 864

676 M 2022 01618
02/03/2022 FLORIN FLOREA

DANIEL -MIHAI SANTA
BRASOV RUNNING
FESTIVAL

865

677 M 2022 01619
02/03/2022 EUROPEAN VEGETABLE

S.R.L.
EUROPEAN Vegetable 865

678 M 2022 01621
02/03/2022 SC NICONCAR SRL VIVAT LA PURA VIDA AL PIE

DE LA MONTANA
866

679 M 2022 01624 02/03/2022 NETAGRO SRL TEHNOLOGIILE NETagro 867

680 M 2022 01626
02/03/2022 MIHAELA CARMEN

CRĂCIUN
KAMIVA 868

681 M 2022 01627 03/03/2022 IMPANSAN SRL MOBATELIER 868

682 M 2022 01628
02/03/2022 DONUT WORRY BAKERY

SRL
871
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683 M 2022 01629
02/03/2022 LDP CONSULTING &

DISTRIBUTION SRL
Românii sunt Norocoși 872

684 M 2022 01630
03/03/2022 SC DOBERMAN SECURITY

SERVICE SRL
DOBERMAN Security Service 874

685 M 2022 01631 03/03/2022 LEROD TRADING SRL Lerods 874
686 M 2022 01632 03/03/2022 CIOCARLAN RADU-MARIAN bionfile 875
687 M 2022 01634 03/03/2022 HARMOPAN SA Bread House 875
688 M 2022 01635 03/03/2022 GABRIELA ALEXANDROVICI AQUAMANN PREMIUM 875

689 M 2022 01636
03/03/2022 DR REDDY'S

LABORATORIES LTD
BERTRED 879

690 M 2022 01637
03/03/2022 DR REDDY'S

LABORATORIES LTD
OXINFERZO 879

691 M 2022 01638 03/03/2022 LAY CONDIMENTE S.R.L. lumea cuțitelor 879
692 M 2022 01641 03/03/2022 YLKRS AUTOMOTIVE S.R.L. YLKRS Automotive 880

693 M 2022 01642
03/03/2022 CLAUDIU NECŞULESCU COOLTURA VINULUI BY

JIDVEI
886

694 M 2022 01643
03/03/2022 CLAUDIU NECŞULESCU GĂBĂNAŞUL CASTELULUI

DE JIDVEI
886

695 M 2022 01645 03/03/2022 SORIN DELIVASILE Climbing Stag 887

696 M 2022 01646
03/03/2022 ASOCIAȚIA REBEL WOLVES

MC
REBEL WOLVES MC
SZEKLERLAND

888

697 M 2022 01647 03/03/2022 CRAMA DIN DEAL S.R.L. CRAMA DIN DEAL 888

698 M 2022 01649
03/03/2022 BGP PRODUCTS

OPERATIONS GMBH
LIPANTIL 889

699 M 2022 01650 03/03/2022 FOUR MER PHARMA SRL Best 4 Men Potent 889
700 M 2022 01651 03/03/2022 CASH&CANDY SRL Candy Toys 889
701 M 2022 01652 03/03/2022 SC OCAR SERV SRL AuroraModels AM 890
702 M 2022 01653 03/03/2022 MIDAR GROUP SRL DESSERT D'OR 891
703 M 2022 01655 03/03/2022 DIGITAL IQ AGENCY SRL Huggy Wuggy 892
704 M 2022 01658 04/03/2022 TERAPIA S.A Terapia a SUN PHARMA

company HYDRAMET
diosmectită 3g + electroliţi

893

705 M 2022 01659
04/03/2022 ADELINA IOANA PESTRITU

STEBLEA
ByEDA 894

706 M 2022 01660 04/03/2022 ANTIBIOTICE S.A. SIMBIFLORA FOCUS 895

707 M 2022 01662
04/03/2022 GHEORGHE DANIEL

GEORGESCU
KOTEȚ 895

708 M 2022 01665 04/03/2022 ZOLTAN KIS-NAGY
ÁRPÁD CSABA LADÁNYI
ÁDÁM SZABÓ

Hét Vár Șapte Fortărețe 896

709 M 2022 01666
04/03/2022 NECMAR FRUCT EXPRES

S.R.L.
Murăturile Bunicii TRADITIA
INAINTE DE TOATE

896

710 M 2022 01669 04/03/2022 ARMY GUARD SRL ARMY GUARD 897

711 M 2022 01671
04/03/2022 SC OTOMED CENTER SRL MedIF Grijă pentru sănătatea

ta
897

712 M 2022 01672 04/03/2022 ZEBRA TEXTIL SRL ZEBRAT 898
713 M 2022 01673 04/03/2022 RIS TECH CONCEPT SRL RIS TECH CONCEPT 900
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714 M 2022 01674 04/03/2022 MIHNEA-CRISTIAN
FĂGĂRAȘ

ȚUICĂRIE PRUNĂ VĂLENII
DE MUNTE FONDAT 2022
MICRO PRODUCTIE TUICA
ARTIZANALA DIN PRUNE
DE VALENI

901

715 M 2022 01675 04/03/2022 GRUPUL INDUSTRIAL
VOICULESCU SI COMPANIA
(GRIVCO) SA

jurnalul.ro 901

716 M 2022 01677 05/03/2022 TAHER AL-RAWE Lemoges Porcelain Arad 902
717 M 2022 01678 06/03/2022 MASIMAR SRL BeautyNessa Be perfect 904
718 M 2022 01679 06/03/2022 IRIGARDEN SRL IRIGARDEN 904



2. LISTA CERERILOR DE MĂRCI
RESPINSE LA ÎNREGISTRARE
CONFORM LEGII NR. 84/1998, 
REPUBLICATĂ, ÎN ORDINEA
NUMĂRULUI DE DEPOZIT

Se publică în ordine următoarele date conform normelor OMPI:
ST 60 şi ST3, şi anume: numărul depozitului (210); data înregistrării cererii
(151); numărul de înregistrare al mărcii/indicaţiei geografice acordate (111);
numele şi adresa titularului (732); denumirea sau reproducerea mărcii (540);
prioritatea invocată (300); lista produselor şi serviciilor pentru care s-a cerut
înregistrarea (511), conform claselor de produse şi/sau servicii ale clasificării
internaţionale.
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(210) M 2021 02605
(151) 30/03/2021
(732) CASA DE CULTURA A

MUNICIPIULUI TIMISOARA, STR.
MIRON COSTIN NR.2, JUD. TIMIŞ,
TIMIŞOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(740) ARIANA AGENTIE DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA S.R.L., CALEA
ARADULUI NR.33, ET.1, AP.7, JUD.
TIMIŞ, TIMIŞOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

Festivalul de Operă
și Operetă Timișoara

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

41. Organizare de evenimente recreative,
organizare de evenimente muzicale, organizare
de evenimente educative, organizare de
evenimente de divertisment și evenimente
culturale, organizare de evenimente în scopuri
culturale, publicare de calendare de evenimente,
coordonare de evenimente sportive, organizarea
de evenimente culturale și artistice, servicii de
editare video pentru evenimente, rezervare de
bilete la evenimente culturale, organizare de
evenimente sportive și culturale comunitare,
servicii de achiziționare de bilete pentru
evenimente de divertisment, organizare și
coordonare de evenimente de divertisment
în direct, organizare și coordonare de
evenimente de divertisment, organizare de
evenimente în scop cultural, de divertisment
și sportiv, divertisment, servicii de divertisment,
divertisment interactiv, divertisment teatral,
divertisment muzical, divertisment radiofonic,
divertisment televizat, organizare de evenimente
pentru divertisment, servicii de divertisment
pentru copii, centru de joacă pentru copii
(divertisment, educație), organizare de competiții
pentru divertisment, organizare de festivaluri
pentru divertisment, organizare de activități
de divertisment, organizare de festivaluri,
organizare de festivaluri legate de muzica
jazz, organizare de festivaluri pentru scopuri
de divertisment, coordonare de festivaluri de
artă interpretativă, organizarea de festivaluri în
scopuri educaționale, organizare de festivaluri
în scopuri recreative, organizare de festivaluri
în scop educativ, organizare de festivaluri în
scopuri culturale, servicii de festivaluri muzicale.

───────

(210) M 2021 06108
(151) 20/08/2021
(732) BOGDAN-GEORGIAN ANGHEL,

ALEEA MIREA MIOARA LUIZA,
NR. 1A, BL. N23, SC.2, ET.3,
AP.27, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

NEW WORLD ORDER

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02

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

41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────

(210) M 2021 06234
(151) 25/08/2021
(732) PLACEBO MEDS SRL, STR.

FLORENȚA NR 3, CAM 1, AP 17,
JUDETUL TIMIS, DUMBRĂVIȚA,
TIMIȘ, ROMANIA

(540)

test&fly
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
44. Servicii de analize medicale în scop de
diagnostic și tratament furnizate de laboratoare
medicale.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 06/2022

940

(210) M 2021 06287
(151) 27/08/2021
(732) ALEXANDRU PAL, STR.

SALCAMILOR NR. 2, JUDETUL
ALBA, SAT TELEAC (COM.
CIUGUD), ALBA, ROMANIA

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

(540)

Worldwide Pan Flute Academy
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Cărți, cărți documentare, cărți școlare,
cărți ilustrate, cărți educative, carti cu
informatii, reviste (publicații periodice), publicații
periodice, ziare, reviste, manuale tipărite,
manuale didactice, hârtie și carton, produse de
imprimerie, articole pentru legătorie, fotografii,
articole de papetărie și articole de birou,
cu excepția mobilei, adezivi pentru papetărie
sau menaj, materiale de desen și materiale
pentru artiști, pensule, materiale didactice și de
instruire, foi, folii și pungi din material plastic
pentru împachetare și ambalare, caractere și
clișee tipografice.
41. Cursuri de muzică: educație, instruire,
divertisment, activitați sportive și culturale,
furnizarea educației, servicii specifice școlilor
(educație), informații în materie de educație,
tabere de vară (divertisment și educație),
organizare de activități educative pentru tabere
de vară, furnizare de pregătire, educație și
îndrumare, organizare de cursuri prin metode
de educație deschisă, servicii educaționale
de furnizare a cursurilor de educație, servicii
educaționale furnizate de școli, servicii educative
oferite de școli, servicii educaționale pentru copii,
organizarea de activități educative destinate
copiilor, organizare de seminarii educative,
publicare de materiale educative, difuzare de
materiale educative, organizare de evenimente
educative, servicii educative și de instruire,
publicare de materiale didactice educative,
organizare de cursuri, furnizare de cursuri
educaționale, seminarii educative, educație
muzicală, formare muzicală.

───────

(210) M 2021 06295
(151) 27/08/2021
(732) PRIMACOM SRL, STR.

BARAJULUI NR.5, JUD. MUREŞ,
TÂRGU-MUREȘ, 540191, MUREȘ,
ROMANIA

(740) SC RASKAI MM BREVMARC
CONSULT SRL, STR. UNIRII NR.3,
BL. D8, AP.31, JUD. CLUJ, DEJ,
405200, CLUJ, ROMANIA

(540)

Transylvanian GOURMET

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

29. Cârnați cu condimente și mironedii, pateuri
cu condimente unice, specialități crude-uscate
cu mirodenii.

───────

(210) M 2021 06625
(151) 13/09/2021
(732) SITEQ SRL, STR. TUDOR

VLADIMIRESCU NR 28 A,
JUDETUL CONSTANTA,
CONSTANTA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(540)

Plaja Tuzla
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

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

───────
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(210) M 2021 06626
(151) 13/09/2021
(732) VODAFONE ROMANIA SA,

BARBU VACARESCU NR. 201,
ETAJ 5, SECTOR 2, BUCURESTI,
020276, ROMANIA

(540)

Supernet FIBRA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02

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

9. Aparate pentru cercetare științifică și de
laborator, aparate și simulatoare educaționale,
dispozitive pentru tehnologia informației, audio-
vizuale, multimedia și fotografice, dispozitive
optice, amplificatori și dispozitive de corecție,
dispozitive pentru navigare, ghidare, urmărire,
direcționare și creare hărți.
38. Furnizarea și închirierea de instalații și
echipamente de telecomunicații, servicii de
telecomunicații, telecomunicatii.
41. Servicii educative, de divertisment și
sportive.
42. Servicii it, servicii în domeniul științei și
tehnologiei, testare, autentificare și controlul
calității.
45. Servicii de siguranță, salvare, securitate și
control.

───────

(210) M 2021 06706
(151) 16/09/2021
(732) ANDREI IORDACHE, STR.

NEDEIA, NR. 20, SECTOR 5,
BUCURESTI, 050276, ROMANIA
ANCA-IRINA CIOCHINARU, BDUL
LIVIU REBREANU 23, BL M10,
SC 2, ET 1, AP 27, SECTOR 3,
BUCURESTI, 031776, ROMANIA

(540)

Stomatologie Biomimetica
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate.
41. Educație, instruire.
44. Servicii medicale.

───────

(210) M 2021 06728
(151) 17/09/2021
(732) PRIMUL MILION SRL, SPLAIUL

INDEPENDENȚEI 332, ET. 8, AP.
79, SECTOR 6, BUCUREȘTI,
060033, ROMANIA

(540)

Primul Milion
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Furnizare de cursuri de instruire online.

───────
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(210) M 2021 06780
(151) 20/09/2021
(732) HELP NET FARMA SA, STR

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

(540)

Club Senior

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12

clase:
5. Produse farmaceutice antibacteriene,
produse farmaceutice homeopate, produse
farmaceutice cardiovasculare, produse
farmaceutice antidiabetice, produse
dermatologice farmaceutice, produse chimico
farmaceutice, produse farmaceutice pentru
ochi, produse farmaceutice pentru tratarea
depresiei, produse farmaceutice pentru tratarea
hipoglicemiei, produse farmaceutice pentru
tratarea halitozei, produse farmaceutice pentru
tratarea artritei, produse farmaceutice pentru
tratarea epilepsiei, produse farmaceutice de
uz oftalmologic, produse farmaceutice pentru
tratarea osteopatiei, produse farmaceutice
pentru tratarea astmului, produse farmaceutice
pentru stimularea erecţiei, capsule goale pentru
produse farmaceutice, produse farmaceutice de
regenerare a ţesuturilor, produse farmaceutice
pentru tratarea disfuncţiei erectile, capsule
vândute goale pentru produse farmaceutice,
produse farmaceutice pentru tratarea afecţiunilor
epidermice, produse farmaceutice pentru
tratarea tulburărilor metabolice, produse
farmaceutice pentru tratarea tulburărilor
gastrointestinale, produse farmaceutice pentru

tratarea rinitei alergice, produse farmaceutice
pentru tratarea bolilor infecţioase, produse si
preparate farmaceutice pentru cloasma, produse
farmaceutice pentru tratarea bolilor respiratorii,
produse farmaceutice pentru îngrijirea pielii,
produse de curăţare pentru acnee (preparate
farmaceutice), produse farmaceutice pentru
îngrijirea pielii pentru animale, produse
farmaceutice pentru tratarea tulburărilor
sistemului digestiv, produse farmaceutice
pentru tratarea tulburărilor organelor senzoriale,
produse si preparate farmaceutice pentru
prevenirea vergeturilor, produse si preparate
farmaceutice pentru pete de sarcina, produse
si preparate farmaceutice pentru prevenirea
umflării picioarelor, produse si preparate
farmaceutice împotriva pielii uscate cauzate
de sarcina, produse si preparate farmaceutice
pentru hidratarea pielii in timpul sarcinii, produse
si preparate farmaceutice pentru prevenirea
petelor pe piele in timpul sarcinii, produse
alimentare minerale pentru scopuri medicale,
produse pentru îngrijirea picioarelor utilizate
in scopuri medicale, produse pentru îngrijirea
pielii utilizate in scopuri medicale, suplimente
nutritive fortifiante, care conţin preparate
parafarmaceutice, utilizate profilactic si pentru
persoanele in convalescenta, suplimente
antioxidante, suplimente prebiotice, suplimente
nutritive, suplimente alimentare medicinale,
suplimente alimentare antioxidante, suplimente
alimentare proteice, suplimente dietetice si
nutritive, suplimente alimentare pentru sportivi,
suplimente vitaminice şi minerale, suplimente
medicinale pentru hrana animalelor, suplimente
pe baza de vitamine, suplimente dietetice
pentru copii mici, suplimente dietetice de
uz medical, suplimente pe baza de plante,
suplimente dietetice pentru consumul uman,
suplimente probiotice, suplimente alimentare,
suplimente dietetice care conţin aminoacizi,
suplimente dietetice care conţin oligoelemente,
suplimente dietetice care conţin vitamine,
suplimente alimentare cu efect cosmetic,
suplimente minerale dietetice de uz uman,
suplimente dietetice pentru oameni si animale,
suplimente alimentare pe baza de minerale,
suplimente alimentare pe baza de propolis,
suplimente alimentare pe baza de enzime,
suplimente alimentare pe baza de lecitina,
suplimente alimentare alcătuite in principal din
magneziu, suplimente alimentare alcătuite in
principal din fier, suplimente nutritive care
conţin in principal zinc, suplimente alimentare
alcătuite in principal din calciu, suplimente
alimentare pentru îmbunătăţirea formei fizice si
a rezistentei, preparate pe baza de vitamine

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

PICTOR ROSENTHAL, NR 14,
ET. 2, AP. 3, CAM.2, SECTOR
 1,  BUCUREŞTI, ROMANIA
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sub forma de suplimente alimentare, suplimente
dietetice pentru oameni, altele decât cele de
uz medical, suplimente nutritive sub forma de
prafuri pentru băuturi, de tip instant, suplimente
cu colostru, suplimente dietetice de uz veterinar,
suplimente homeopate, suplimente nutritive din
amidon adaptate pentru uz medical, produse
igienice pentru medicina, substanţe dietetice de
uz medical, alimente pentru sugari, alimente
pentru copii si sugari, plasturi, pansamente,
bandaje si plasturi medicali, materiale
dentare pentru plombarea dinţilor, materiale
stomatologice pentru confecţionarea mulajelor
dentare, dezinfectante, compoziţii farmaceutice,
preparate farmaceutice antibacteriene,
substanţe farmaceutice dermatologice,
preparate astringente (farmaceutice), tablete de
uz farmaceutic, siropuri de uz farmaceutic,
unguente de uz farmaceutic, loţiuni farmaceutice
pentru piele, balsamuri de buze farmaceutice,
preparate si substanţe farmaceutice, preparate
farmaceutice pentru leziunile pielii, preparate
farmaceutice pentru îngrijirea parului, preparate
farmaceutice pentru prevenirea diabetului,
preparate farmaceutice pentru prevenirea
alergiilor, preparate farmaceutice pentru tratarea
cancerului, preparate farmaceutice pentru uz
stomatologic, preparate farmaceutice pentru
utilizare in oftalmologie, preparate farmaceutice
pentru prevenirea bolilor inflamatorii, preparate
farmaceutice pentru prevenirea tulburărilor
inflamatorii, preparate farmaceutice pentru
prevenirea bolilor autoimune, preparate
farmaceutice pentru tratarea bolilor inflamatorii,
preparate farmaceutice pentru tratarea
afecţiunilor reumatice, preparate farmaceutice
pentru tratarea dezechilibrelor chimice,
preparate farmaceutice pentru tratamentul
bolilor osoase, preparate farmaceutice pentru
tratamentul bolilor hormonale, remedii naturale si
farmaceutice.
35. Servicii de publicitate pentru produse
farmaceutice, servicii de vânzare angro pentru
preparate farmaceutice, veterinare si sanitare
si produse medicale, servicii de vânzare
cu amănuntul de preparate farmaceutice,
veterinare si sanitare si de produse medicale,
servicii de vânzare cu amănuntul sau en-
gros pentru preparate farmaceutice, veterinare
si sanitare si produse medicale, servicii de
vânzare cu ridicata in legătura cu suplimente
alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul
in legătura cu suplimente alimentare, servicii
de vânzare cu amănuntul in legătura cu
instrumente de igiena pentru oameni, servicii de
vânzare cu ridicata in legătura cu instrumente
de igiena pentru oameni, servicii de vânzare

cu amănuntul online referitoare la produse
cosmetice, publicitate referitoare la produse
farmaceutice si de imagistica in vivo, publicitate
si marketing, marketing comercial (în afara de
comercializare), servicii de publicitate, marketing
si promovare, servicii de comanda (pentru terţi),
servicii de intermediere comerciala, publicitate,
inclusiv publicitatea online in reţele informatice,
promovare, publicitate si marketing pentru
pagini web online, servicii de comercializare,
servicii de vânzare cu amănuntul, ridicata si
online in legătura cu produsele din clasa nisa
5, administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, închirierea spaţiului publicitar,
publicitate prin poştă, închirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, postarea
de afişe publicitare, închirierea panourilor de
afişaj (panouri publicitare), oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori
în alegerea bunurilor şi serviciilor, publicitate
directă prin poştă, publicitate online pe o reţea
de calculatoare, furnizarea unei pieţe comerciale
online pentru cumpărătorii şi vânzătorii de
bunuri şi servicii, publicitate radio, profilarea
consumatorilor în scopuri comerciale sau de
marketing, marketing cu public ţintă, servicii de
telemarketing.
38. Transmisie de informaţii si imagini
referitoare la produse farmaceutice,
medicamente si igiena, transmitere de informatii
in materie de produse farmaceutice, de medicina
si de igiena, furnizarea de conexiuni de
telecomunicaţii electronice, servicii de informaţii
online privind telecomunicaţiile, servicii de
transmisie electronica si de telecomunicaţii,
servicii de transmitere de date printr-o reţea
de telecomunicaţii, furnizare de telecomunicaţii
wireless prin intermediul reţelelor de comunicaţie
electronica, servicii de telecomunicaţii furnizate
pe internet, intranet si extranet.
44. Servicii de consiliere privind produsele
farmaceutice, furnizare de informaţii referitoare
la produse farmaceutice, consultanta si servicii
de informaţii referitoare la produse farmaceutice,
eliberare de produse farmaceutice, pe baza
de prescripţie medicala, servicii de informare
cu privire la produsele farmaceutice veterinare,
consultanta si servicii de informaţii oferite pe
internet, referitoare la produse farmaceutice,
furnizare de informaţii despre suplimente
dietetice si nutriţie, servicii medicale, servicii
de îngrijiri medicale, furnizare de servicii
medicale, servicii medicale de evaluare a
sănătăţii, servicii de furnizare de informaţii
medicale, servicii de informaţii medicale
furnizate pe internet, consultanta si servicii
de informaţii despre produse medicale, servicii
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de asistenta medicala, servicii de asistenta
medicala pentru oameni, servicii de asistenta
tehnica medicala in materie de sănătate,
servicii de igiena si frumuseţe pentru oameni,
servicii de consultanta in materie de îngrijire
a frumuseţii, servicii de îngrijire a frumuseţii,
consiliere cu privire la produse cosmetice,
servicii farmaceutice, consultaţii in domeniul
farmaceutic, consiliere farmaceutica, consultaţii
in domeniul farmaceutic, preparare de reţete
in farmacii, serviciile farmaciştilor pentru
prepararea reţetelor, servicii de consultanta cu
privire la tratamentele de înfrumuseţare, îngrijire
medicala, servicii de îngrijire a animalelor.

───────

(210) M 2021 06842
(151) 21/09/2021
(732) SCANDIA FOOD S.R.L., STRADA

PODULUI NR. 133, JUD SIBIU,
SIBIU, SIBIU, ROMANIA

(740) MDA INTELLECTUAL PROPERTY
S.R.L., STRADA DANIEL
DANIELOPOLU NR. 30-32, CLADIREA
ONE HERASTRAU OFFICE, ETAJUL
6, SECTOR 1, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

Muschi tiganesc
S Sibiu din 1922

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.11; 05.03.20; 29.01.13

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

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

───────

(210) M 2021 07143
(151) 04/10/2021
(732) UPL AGRICULTURAL

SOLUTIONS ROMANIA SRL, STR.
IZVOR NR. 92-96, CLADIREA
FORUM III, ET. 4, BIROU A,
SECTOR 5, BUCUREȘTI, 050561,
ROMANIA

(540)

NITROZINC
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
1. Îngrășăminte pentru agricultură, fertilizante
complexe.

───────

(210) M 2021 07230
(151) 07/10/2021
(732) PROMEDIVET SRL, STR. LUNGA

NR. 46/G, JUDEŢ MUREŞ,
SOVATA, 545500, MUREȘ,
ROMANIA

(540)

Tricho-Plus
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Preparate farmaceutice, medicale și de
uz veterinar, alimente și substanțe dietetice
adaptate pentru uz medical sau veterinar,
alimente pentru bebeluși, suplimente alimentare
pentru oameni și animale.

───────

(591) Culori revendicate: negru (HEX
#1b1716), roşu (HEX #ff2018), crem
(HEX #e9ccba), roz (HEX #f40a83),
galben (HEX #ff8b00)
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(210) M 2021 07323
(151) 12/10/2021
(732) BOGDAN-ADRIAN NEGULEASA,

STR. 23 AUGUST NR.11, JUD.
GORJ, TÂRGU-JIU, GORJ,
ROMANIA

(540)

HOMEOMED
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
44. Asistență sanitară în legătură cu
homeopatia, consiliere cu privire la diete și
nutriție, consiliere în materie de sănătate,
furnizare de informații despre suplimente
dietetice și nutriție, furnizare de informații în
materie de sănătate, furnizare de informații în
materie de sănătate prin telefon, planificare și
supraveghere în materie de regimuri alimentare,
servicii clinice homeopatice, servicii consultative
privind controlul greutății, servicii consultative în
domeniul dieteticii, servicii de clinici medicale
și de sănătate, servicii de consiliere medicală
în materie de dietă, servicii de informare și
consiliere cu privire la sănătate, servicii de
meditație, servicii medicale și de sănătate,
servicii oferite de clinici medicale.

───────

(210) M 2021 07880
(151) 02/11/2021
(732) OPTICALMED REIN SRL, STR.

(740) DRAGOMIR INDUSTRIAL
PROPERTY, STR. NICULAIE SEBE,
NR. 5, BL. S24, ET. 5, AP. 21, CAM. 1,
BUCUREŞTI, 030405, ROMANIA

(540)

SPECIALIȘTII VEDERII
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Ochelari, ochelari antiorbire, ochelari
antireflex, ochelari fantezie, ochelari 3D, ochelari

antipraf, ochelari corectori, ochelari inteligenți,
ochelari pentru cicliști, suporturi pentru ochelari,
ochelari de schi, apărători pentru ochelari,
ochelari pince-nez, ochelari fără brațe, ochelari
de ghețari, lentile pentru ochelari, sticlă de
ochelari, lentile pentru ochelari, ochelari de
vedere, ochelari de citit, etuiuri de ochelari,
brațe de ochelari, ochelari de protecție, ochelari
tip mască, ochelari de soare, ochelari de
înot, ochelari pentru machiaj, cordoane pentru
ochelari, săculeți pentru ochelari, brațe pentru
ochelari, piese pentru ochelari, tocuri de ochelari,
rame de ochelari, lentile pentru ochelarii, rame
de ochelari nemontate, ochelari cu lentile
polarizate, lanțuri pentru ochelari și pentru
ochelari de soare, protecții laterale pentru
ochelari, șnururi pentru ochelari de soare.
37. Reparații de ochelari, reparații de ochelari de
soare, reparații de instrumente optice, reparații
sau întreținere de aparate și instrumente optice,
reparare și de întreținere de ochelari, furnizare
de informații privind repararea și întreținerea
ochelarilor.

───────

REGIMENTUL 11 SIRET, NR. 38,
BL. C29, SC. 3, AP. 60, CAM. 1,
JUD. GALAŢI, GALAȚI, 800318,
GALAȚI, ROMANIA



Tabel cu cererile de mărci respinse la înregistrare 
(în ordinea numărului de depozit)
conform art. 26, alin (1), din legea nr. 84/1998,
republicată
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Cereri de mărci respinse la înregistrare publicate în BOPI nr. 06/2022
(în ordinea numărului de depozit)

Nr. crt. Nr. depozit Dată depozit Titular Denumire marcă pag.
(210) (151) (732) (540)

1 M 2021 02605
30/03/2021 CASA DE CULTURA A

MUNICIPIULUI TIMISOARA
Festivalul de Operă și
Operetă Timișoara

939

2 M 2021 06108
20/08/2021 BOGDAN-GEORGIAN

ANGHEL
NEW WORLD ORDER 939

3 M 2021 06234 25/08/2021 PLACEBO MEDS SRL test&fly 939

4 M 2021 06287
27/08/2021 ALEXANDRU PAL Worldwide Pan Flute

Academy
940

5 M 2021 06295 27/08/2021 PRIMACOM SRL Transylvanian GOURMET 940
6 M 2021 06625 13/09/2021 SITEQ SRL Plaja Tuzla 940
7 M 2021 06626 13/09/2021 VODAFONE ROMANIA SA Supernet FIBRA 941

8 M 2021 06706
16/09/2021 ANDREI IORDACHE

ANCA-IRINA CIOCHINARU
Stomatologie Biomimetica 941

9 M 2021 06728 17/09/2021 PRIMUL MILION SRL Primul Milion 941
10 M 2021 06780 20/09/2021 HELP NET FARMA SA Club Senior 942

11 M 2021 06842
21/09/2021 SCANDIA FOOD S.R.L. Muschi tiganesc S Sibiu din

1922
944

12 M 2021 07143
04/10/2021 UPL AGRICULTURAL

SOLUTIONS ROMANIA SRL
NITROZINC 944

13 M 2021 07230 07/10/2021 PROMEDIVET SRL Tricho-Plus 944

14 M 2021 07323
12/10/2021 BOGDAN-ADRIAN

NEGULEASA
HOMEOMED 945

15 M 2021 07880 02/11/2021 OPTICALMED REIN SRL SPECIALIȘTII VEDERII 945



Se publică în ordine următoarele date conform normelor OMPI: ST
60 şi ST3, şi anume: numărul depozitului (210); data înregistrării cererii
(151); numărul de înregistrare al mărcii/indicaţiei geografice acordate (111);
numele şi adresa titularului (732); denumirea sau reproducerea mărcii (540);
prioritatea invocată (300); lista produselor şi serviciilor pentru care s-a cerut
înregistrarea (511), conform claselor de produse şi/sau servicii ale clasificării
internaţionale.

3. LISTA MĂRCILOR ŞI INDICAŢIILOR
GEOGRAFICE ÎNREGISTRATE
CONFORM ART. 32, 
DIN LEGEA NR. 84/1998, REPUBLICATĂ, 
ÎN ORDINEA NUMĂRULUI DE DEPOZIT

Cei  interesaţi  pot  contesta deciziile  OSIM la Comisia de contestaţii 
din  OSIM  în  30  de  zile  de la  publicare.
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(210) M 2012 03331 (111)182340
(151) 22/05/2012
(732) LEMNARU CALIN MARIAN,

ALEEA FÂNTÂNII NR. 2A, JUD.
GORJ, TÂRGU JIU, GORJ,
ROMANIA

(540)

COFETARIA ANNA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
43. Restaurante şi cazare temporară.

───────

(210) M 2012 06750 (111)182410
(151) 18/10/2012
(732) BUDUROI MARIUS GEORGE,

ALEEA MACINULUI, NR.1, JUD.
DOLJ, CRAIOVA, ROMANIA

(740) AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ WEIZMANN ARIANA
& PARTNERS, STR. 11 IUNIE NR.
51 SC. A ETAJ 1, AP. 4, SECTOR 4,
BUCURESTI

(540)

COSTAS PET FOOD
FOR HAPPY PET

(531) Clasificare Viena: 26.01.18; 26.02.01;
29.01.04

clase:
31. Cereale şi produse agricole, horticole,
forestiere, necuprinse în alte clase, animale vii,
fructe şi legume proaspete, seminţe, plante şi
flori naturale, alimente pentru animale, malţ.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2013 04961 (111)182317
(151) 15/07/2013
(732) DAN TUDOSE, STR. DOAMNA

OLTEA NR. 34, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

E-ACUMULATORI.RO
Probleme cu tensiunea?

Rezolvam noi!
(531) Clasificare Viena: 27.05.15; 26.01.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
7. Distribuitoare automate.
9. Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice, optice,
de cântărire, de măsurare, de semnalizare,
de control (verificare), de siguranţă
(salvare) şi didactice, aparate şi instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate pentru înregistrarea,
transmiterea, reproducerea sunetului sau
imaginilor, suporţi de înregistrare magnetici,
discuri acustice, mecanisme pentru aparate
cu preplată, case înregistratoare, maşini de
calculat, echipamente pentru tratarea informaţiei
şi calculatoare, extinctoare.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou,
cu excepţia serviciilor de vanzare online
acumulatori.

───────

(591) Culori revendicate: albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2014 00788 (111)182289
(151) 06/02/2014
(732) ANTENA TV GROUP SA, STR.

GÂRLEI NR. 1B, CLĂDIREA
GRIVCO BUSINESS CENTER,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

STAR CHEF
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Produse de imprimerie şi tipografie,
fotografii, publicaţii (ziare şi reviste cu sau
fără caracter de periodice), articole de birou,
materiale publicitare.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, baze
de date, organizare de târguri şi expoziţii în scop
comercial, publicitar şi de promovare.
38. Telecomunicaţii, difuzarea de programe
radio şi/sau tv (programe şi generice radio şi/
sau tv), consultanţă în domeniul mass-media,
furnizarea de camere de discuţii în spaţiu virtual,
respectiv pe internet (internet chatrooms).
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, filmare, organizarea de
târguri şi expoziţii în scop educativ.
42. Crearea şi dezvoltarea programelor de
calculator, crearea, intretinerea şi găzduirea de
pagini şi site-uri web, furnizarea de motoare de
căutare pe internet.

───────

(210) M 2014 07901 (111)182567
(151) 20/11/2014
(732) SC VODAFONE ROMANIA SA,

PIAŢA CHARLES DE GAULLE
NR.15, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

CE VREI TU
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
38. Telecomunicaţii.

───────

(210) M 2014 08388 (111)182190
(151) 15/12/2014
(732) SOMES ARIES COOPERATIVA

AGRICOLA, STR. LIBERTĂŢII NR.
335, JUDEŢUL CLUJ, APAHIDA,
ROMANIA

(540)

NOSOLI
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Carne, peşte, păsări de vânat, extracte de
carne, fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite, jeleuri, dulceţuri, compoturi,
ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri şi grăsimi
comestibile.
35. Gestionarea afacerilor comerciale, comerţ
import-export, lucrări de birou, publicitate,
regruparea în avantajul terţilor a produselor din
clasa 29 permiţând consumatorilor să le vadă şi
să le cumpere.

───────

(210) M 2014 08539 (111)182308
(151) 18/12/2014
(732) ILIESCU CRISTIAN, ALEEA

ZORELELOR NR. 6A, BL. M10,
SC. 2, ET. 9, AP. 126, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) SC NOMENIUS SRL, PIAŢA PACHE
PROTOPOPESCU NR. 1, ET.2, AP.6,
SECTOR 2, BUCUREŞTI, 021403

(540)

SĂNĂTATEA A-Z

(531) Clasificare Viena: 27.05.02
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Publicaţii şi materiale educative în domeniul
sănătăţii
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou (solicităm protecţie
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pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).
38. Telecomunicati (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform Clasificării de la Nisa).
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform Clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2014 08602 (111)182424
(151) 22/12/2014
(732) VEST FOOD SERVICE SRL, ŞOS.

BUCUREŞTI-URZICENI, NR. 63C,
CORP C1, ET. 1, U25, JUD. ILFOV,
AFUMAŢI, 077010, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL NEACSU
CARMEN AUGUSTINA, STR.
ROZELOR NR.12, AP. 3, JUDEŢUL
MARAMUREŞ, BAIA MARE, 430293,
MARAMUREȘ, ROMANIA

(540)

GURMAND STORE
'N' BEEF BAR

(531) Clasificare Viena: 11.03.18; 26.01.08;
27.05.07; 29.01.13

clase:
29. Carne, peşte, păsări, vânat, extracte din
carne.
43. Restaurante, baruri, cafenele.

───────

(210) M 2015 00353 (111)182255
(151) 21/01/2015
(732) MEREUŢĂ ALEXANDRU, ALEEA

DIMITRIE ANGHEL, NR. 8, SC. 3,
AP. 11, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA
BĂLĂNEL SERGHEI, ŞOS.
PANTELIMON, NR. 363, BL. A1,
SC. A, ET. 7, AP. 32, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

BLITZ PROFIL

(531) Clasificare Viena: 07.01.24; 27.05.02;
27.05.07

clase:
6. Metale comune şi aliajele acestora, materiale
de construcţii metalice, construcţii metalice
transportabile, materiale metalice pentru căi
ferate, cabluri şi fire metalice neelectrice, fierărie,
articole mici din metal, ţevi şi tuburi metalice,
produse nemetalice cuprinse în alte clase,
minereuri.
17. Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest.mică şi
produse din aceste materiale, care nu sunt
incluse în alte clase, materiale plastice extrudate,
materiale de etanşare, de umplutură, materiale
izolante, ţevi flexibile nemetalice.
19. Materiale de construcţii nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţii,
asfalt, smoală şi bitum, construcţii nemetalice
transportabile, monumente (cu excepţia celor din
metal).

───────

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

(591) Culori revendicate: gri, auriu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2015 00966 (111)182247
(151) 12/02/2015
(732) CHIORSAC DRAGOŞ-

CONSTANTIN, ŞOS.
ALEXANDRIEI NR. 82, SECTOR 5,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

Depozituldelenjerie.ro

(531) Clasificare Viena: 02.09.01; 27.05.01;
27.05.07

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

───────

(210) M 2015 00967 (111)182248
(151) 12/02/2015
(732) CHIORSAC DRAGOŞ-

CONSTANTIN, ŞOS.
ALEXANDRIEI NR. 82, SECTOR 5,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

Lenjeriamea.ro

(531) Clasificare Viena: 02.09.01; 27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

───────

(210) M 2015 00968 (111)182249
(151) 12/02/2015
(732) CHIORSAC DRAGOŞ-

CONSTANTIN, ŞOS.
ALEXANDRIEI NR. 82, SECTOR 5,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

E-lenjerie.ro

(531) Clasificare Viena: 02.09.01; 27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

───────

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

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

clase:
25. Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
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(210) M 2015 00969 (111)182250
(151) 12/02/2015
(732) CHIORSAC DRAGOŞ-

CONSTANTIN, ŞOS.
ALEXANDRIEI NR. 82, SECTOR 5,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

E-ciorapi.ro

(531) Clasificare Viena: 02.09.01; 27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

───────

(210) M 2015 00970 (111)182251
(151) 12/02/2015
(732) CHIORSAC DRAGOŞ-

CONSTANTIN, ŞOS.
ALEXANDRIEI NR. 82, SECTOR 5,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

Costume-baie.ro

(531) Clasificare Viena: 02.09.01; 27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

───────

(210) M 2015 02889 (111)182252
(151) 28/04/2015
(732) CHIORSAC DRAGOŞ-

CONSTANTIN, ŞOS.
ALEXANDRIEI NR. 82, SECTOR 5,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

DOCTOR LOVE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase, produse de
imprimerie, articole pentru legătorie, fotografii,
papetărie, adezivi (materiale colante) pentru
papetărie sau menaj, materiale pentru artişti,
pensule, maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilelor), materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor), materiale
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte
clase), caractere tipografice, clişee.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă şi de îngrijire a frumuseţii pentru
oameni sau animale, servicii de agricultură,
horticultură şi de silvicultură.
45. Servicii juridice, servicii de siguranţă pentru
protejarea bunurilor şi persoanelor, servicii
personale şi sociale oferite de către terţi
destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

───────

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

clase:
25. Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
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(210) M 2015 05153 (111)182253
(151) 03/08/2015
(732) CHIORSAC DRAGOŞ-

CONSTANTIN, ŞOS.
ALEXANDRIEI NR. 82, SECTOR 5,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

Vreau ITP

(531) Clasificare Viena: 14.03.01; 14.03.20;
18.01.23; 26.04.09; 26.04.16; 27.05.08;
29.01.13

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

38. Telecomunicaţii.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi servicii de cercetare şi de creaţie,
referitoare la acestea, servicii de analiză şi
cercetare industrială, crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

───────

(210) M 2015 05344 (111)182242
(151) 12/08/2015
(732) SC NICBAC PROD SRL,

COMUNA NICOLAE BĂLCESCU,
JUDEŢUL BACĂU, SAT NICOLAE
BALCESCU, ROMANIA

(740) AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ WEIZMANN ARIANA
& PARTNERS, STR. 11 IUNIE NR.
51 SC. A ETAJ 1, AP. 4, SECTOR 4,
BUCURESTI

(540)

NICBAC. CARNE PREMIUM.
FERME PROPRII. ABATOR

Alegerea corectă!

(531) Clasificare Viena: 03.04.20; 03.04.24;
24.03.07; 26.01.15; 26.01.21; 29.01.14

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

29. Carne şi extracte de carne.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
40. Prelucrarea materialelor.

───────

(591) Culori revendicate: roşu, albastru,
negru, alb
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(210) M 2015 05564 (111)182625
(151) 20/08/2015
(732) DOCTOR MARKETING SRL,

BDUL. CONSTRUCTORILOR NR.
15, AP. 60, BUCUREŞTI, 060503,
ROMANIA

(540)

1 Doctor Marketing
We Fix Your Business!

(531) Clasificare Viena: 11.03.01; 24.05.20;
24.05.25; 27.05.01; 29.01.14

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(210) M 2015 05665 (111)182498
(151) 25/08/2015
(732) MAX BET JOCURI ELECTRONICE

S.R.L., STR. BĂRĂŢIEI NR. 31,
ET. 2, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) NESTOR NESTOR DICULESCU
KINGSTON PETERSEN CONSILIERE
IN PI SRL, BUCHAREST BUSINESS
PARK, ŞOSEAUA BUCUREŞTI-
PLOIEŞTI NR.1A, INTRAREA A, ET.4,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 013681

(540)

U

(531) Clasificare Viena: 29.01.01; 01.01.04;
01.11.08; 04.05.03; 04.05.05; 27.05.07;
27.05.21

clase:
35. Publicitate, comercializare cu amănuntul în
magazine nespecializate a produselor unor terţi,
în special a produselor alimentare, băuturilor,
produselor din tutun şi produselor nealimentare.
41. Activităţi sportive, recreative, de
divertisment, jocuri şi concursuri, jocuri online,
servicii de casino şi loterie, parirui, jocuri şi jocuri
de noroc, pariuri şi jocuri electronice, inclusiv în
mediul online.
43. Servicii de alimentaţie publică, bar,
restaurant.

(591) Culori revendicate: galben, roşu, gri,
negru

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

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 06/2022

960

(210) M 2015 05683 (111)182624
(151) 26/08/2015
(732) SC VODAFONE ROMÂNIA SA,

PIAŢA CHARLES DE GAULLE
NR. 15, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
011857, ROMANIA

(540)

Cartela Verde
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
38. Telecomunicaţii.

───────

(210) M 2015 05782 (111)182216
(151) 31/08/2015
(732) SC VODAFONE ROMÂNIA SA,

PIAŢA CHARLES DE GAULLE
NR. 15, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
011857, ROMANIA

(540)

Cartela Verde
(531) Clasificare Viena: 26.04.06; 26.04.18;

27.05.24; 29.01.12

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

38. Telecomunicaţii.

───────

(210) M 2015 05783 (111)182217
(151) 31/08/2015
(732) SC VODAFONE ROMÂNIA SA,

PIAŢA CHARLES DE GAULLE
NR. 15, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
011857, ROMANIA

(540)

Cartela Verde
(531) Clasificare Viena: 26.04.06; 26.04.18;

27.05.02; 29.01.12

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

38. Telecomunicaţii.
───────

(210) M 2015 05824 (111)182325
(151) 01/09/2015
(732) SC ADSERVIO CENTER SRL,

STR. HANCIUC NR. 15, BL. 356,
SC. B, ETAJ 2, AP. 8, JUDEŢUL
IAŞI, IAŞI, ROMANIA

(540)

UPPERFRUIT
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice, optice,

(591) Culori revendicate: verde deschis
(pantone 376C)

(591) Culori revendicate: verde închis
(pantone 5535C)
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de cântărire, de măsurare, de semnalizare,
de control (verificare), de siguranţă
(salvare) şi didactice, aparate şi instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate pentru înregistrarea,
transmiterea, reproducerea sunetului sau
imaginilor, suporturi de înregistrare magnetică,
discuri acustice, discuri compacte, dvd-uri
şi alte suporturi digitale de înregistrare,
mecanisme pentru aparate cu preplată, case de
marcat, maşini de calculat, echipamente pentru
tratarea informaţiei şi calculatoare, software de
calculator, extinctoare.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
38. Telecomunicaţii.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi servicii de cercetare şi de creaţie,
referitoare la acestea, servicii de analiză şi
cercetare industrială, crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

───────

(210) M 2015 05831 (111)182300
(151) 01/09/2015
(732) SC ZETEA SRL, STR. PRINCIPALĂ

NR. 540, JUDEŢUL SATU MARE,
MEDIESU AURIT, 447185, SATU
MARE, ROMANIA

(540)

La Pălincie

(531) Clasificare Viena: 27.05.10; 27.05.12
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2015 05897 (111)182297
(151) 03/09/2015
(732) SC OPTI-PLUS VISION SRL,

B-DUL CONSTRUCTORILOR
NR. 20A, CLĂDIREA IPROMET,
ET. 1, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

OPTIPLUS
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă şi înfrumuseţare pentru oameni
sau pentru animale, servicii din agricultură,
horticultură şi silvicultură.

───────

(210) M 2015 05900 (111)182296
(151) 03/09/2015
(732) SC OPTIMAX VISION SRL, BD.

CONSTRUCTORILOR NR. 20
A, CLĂDIREA IPROMET, ET.
1, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

7TEEN Eyewear
(531) Clasificare Viena: 26.04.07; 26.04.17;

26.04.18; 27.05.24
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Ochelari, lentile optice, rame pentru lentile,
cordoane pentru rame şi lentile, tocuri pentru
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rame şi lentile, lavete speciale pentru curăţat
lentile şi rame.

───────

(210) M 2015 06482 (111)182172
(151) 01/10/2015
(732) SC PRODINF SRL, BD.

REPUBLICII NR. 75, JUDEŢUL
ARGEŞ, PITEŞTI, 110014,
ROMANIA

(540)

BEL CANTO
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
43. Restaurante şi cazare temporară.

───────

(210) M 2015 06616 (111)182206
(151) 08/10/2015
(732) SC MASS MEDIA ROMÂNIA DE

MÂINE SRL, ŞOS. BERCENI NR.
24, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

radio SEVEN | 103.4 fm
(531) Clasificare Viena: 26.04.17; 26.04.18;

27.05.01; 27.05.02; 27.05.08; 27.07.11;
29.01.12

clase:
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birouri.
38. Telecomunicaţii.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
mărfurilor.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
42. Servicii în domeniul ştiinţific şi tehnologic.

───────

(210) M 2015 07594 (111)182186
(151) 17/11/2015
(732) SC DERPAN SRL, STR.

PRINCIPALĂ NR. 420, JUD.
GALAŢI, COMUNA SMÂRDAN,
807275, GALAȚI, ROMANIA

(740) APOSTOL SALOMIA P.F.A., STR.
REGIMENT 11 SIRET NR. 15, BL. E4,
ET. 3, AP. 54, GALAŢI, 800333

(540)

PATISSERIE
PREMIUM QUALITY

(531) Clasificare Viena: 08.01.08; 08.01.15
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
30. Produse de patiserie.
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ SRL, STR. 11 IUNIE
NR. 51, SC. A, ET. 1, AP. 4, SECTOR
4, BUCUREŞTI, ROMÂNIA

(591) Culori revendicate: negru, verde
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2015 07619 (111)182566
(151) 17/11/2015
(732) SC VODAFONE ROMANIA SA,

PIAŢA CHARLES DE GAULLE
NR.15, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

Dăruieşte bucurie
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
1. Produse chimice destinate industriei,
ştiinţelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii şi
silviculturii, răşini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută, îngrăşăminte
pentru pământ, compoziţii extinctoare, preparate
pentru călire şi sudura metalelor, produse
chimice destinate conservării alimentelor,
materiale tanante, adezivi (materiale de lipit)
destinaţi/e industriei.
2. Vopsele, firnisuri, lacuri, substanţe de
protecţie contra ruginii şi contra deteriorării
lemnului, materiale colorante, mordanţi, răşini
naturale în stare brută, metale sub formă de foiţe
şi sub formă de pudră pentru pictori, decoratori,
tipografi şi artişti.
3. Preparate pentru albit şi alte substanţe pentru
spălat, preparate pentru curăţare, lustruire,
degresare şi şlefuire, săpunuri, parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr,
produse pentru îngrijirea dinţilor.
4. Uleiuri şi grăsimi industriale, lubrifianţi,
produse pentru absorbţia, umezirea şi
compactarea pulberilor, combustibili (inclusiv
benzina pentru motoare) şi substanţe pentru
iluminat, lumânări şi fitile pentru iluminat.
5. Produse farmaceutice şi veterinare, produse
igienice pentru medicină, substanţe dietetice de
uz medical, alimente pentru sugari, plasturi şi
materiale pentru pansamente, materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare,
dezinfectante, produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare, fungicide, ierbicide.
6. Metale comune şi aliajele lor, materiale de
construcţie metalice, construcţii transportabile
metalice, materiale metalice pentru căile ferate,
cabluri şi fire metalice neelectrice, produse de
lăcătuşerie şi feronerie metalică, tuburi metalice,
case de bani, produse metalice necuprinse în
alte clase, minereuri.
7. Maşini şi maşini-unelte, motoare (cu excepţia
motoarelor pentru vehiculele terestre), cuplaje

şi organe de transmisie (cu excepţia celor
pentru vehiculele terestre), instrumente agricole
altele decât cele acţionate manual, incubatoare
pentru ouă, maşini automate pentru vânzare
(distribuitoare automate).
8. Scule şi instrumente de mână acţionate
manual, cuţite, furculiţe şi linguri, arme albe,
aparate de ras.

10. Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi şi
dinţi artificiali, articole ortopedice, materiale de
sutură.
11. Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de refrigerare,
de uscare, de ventilare, de distribuire a apei şi
instalaţii sanitare.
12. Vehicule, aparate de locomoţie terestră,
aeriană sau navală.
13. Arme de foc, muniţii şi proiectile, explozivi,
focuri de artificii.

15. Instrumente de muzică.
16. Hârtie, carton şi produse din aceste

17. Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică
şi produse din aceste materiale necuprinse
în alte clase, produse din materiale
plastice semiprelucrate, materiale de călăfătuire,

9. Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice, optice,
de cântărire, de măsurare, de semnalizare,
de control (verificare), de siguranţă
(salvare) şi didactice, aparate şi instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate pentru înregistrarea,
transmiterea, reproducerea sunetului sau
imaginilor, suporţi de înregistrare magnetici,
discuri acustice, mecanisme pentru aparate
cu preplată, case înregistratoare, maşini de
calculat, echipamente pentru tratarea informaţiei
şi calculatoare, extinctoare.

14. Metale preţioase şi aliajele lor şi produse
din aceste materiale, placate sau nu necuprinse
în alte clase, giuvaergerie, bijuterii, pietre
preţioase, ceasornicărie şi instrumente pentru
măsurarea timpului.

materiale, necuprinse în alte clase, produse de
imprimerie, articole pentru legătorie, fotografii,
papetărie, adezivi (materiale colante) pentru
papetărie sau menaj, materiale pentru artişti,
pensule, maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilelor), materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor), materiale
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte
clase), caractere tipografice, clişee.
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etanşare şi izolare, conducte flexibile
nemetalice.
18. Piele şi imitaţii din piele, produse din
aceste materiale necuprinse în alte clase, piei
de animale, geamantane şi valize, umbrele,
umbrele de soare, bastoane, bice şi articole de
şelărie.
19. Materiale de construcţie nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţie,
asfalt, smoală, bitum, construcţii transportabile
nemetalice, monumente nemetalice.
20. Mobile, oglinzi, rame, produse (necuprinse
în alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf, răchită,
corn, os, fildeş, fanoane de balenă, solz, ambra,
sidef, spumă de mare, înlocuitori ai tuturor
acestor materiale sau din materiale plastice.
21. Ustensile şi recipienti pentru menaj sau
bucătărie (nici din materiale preţioase, nici
placate), piepteni şi bureţi, perii (cu excepţia
pensulelor), material pentru perii, material
pentru curăţare, bureţi metalici, sticlă brută
sau semiprelucrată (cu excepţia sticlei pentru
construcţie), sticlărie, porţelan şi faianţă
necuprinse în alte clase.
22. Frânghii, sfori, plase, corturi, prelate, vele,
saci, necuprinse în alte clase, materiale
de umplutură (cu excepţia cauciucului sau
materialelor plastice, materiale textile fibroase
brute.
23. Fire de uz textil.
24. Ţesături şi produse textile, necuprinse în alte
clase, cuverturi de pat şi de masă.
25. Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
26. Dantele, broderii, panglici şi şireturi, nasturi,
capse, copci, ace şi ace cu gămălie, flori
artificiale.
27. Covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte
produse pentru acoperirea podelelor, tapete
murale, nu din materiale textile.
28. Jocuri, jucării, articole de gimnastică şi
de sport, necuprinse în alte clase, decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.
29. Carne, peşte, păsări, vânat, extracte din
carne, fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte, jeleuri, dulceţuri, compoturi, ouă, lapte şi
produse lactate, uleiuri şi grăsimi comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate făcute din
cereale, pâine, produse de patiserie şi cofetărie,
îngheţată comestibilă, zahăr, miere, sirop de
melasă, drojdie, praf de copt, sare, muştar, oţet,
sosuri (condimente), mirodenii, gheaţă.

31. Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, necuprinse în alte clase, animale vii,
fructe şi legume proaspete, seminţe, plante şi
flori naturale, alimente pentru animale, malţ.
32. Bere, ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi din fructe şi sucuri de
fructe, siropuri şi alte preparate pentru fabricarea
băuturilor.
33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
34. Tutun, articole pentru fumători, chibrite.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
37. Construcţii, reparaţii, servicii de instalaţii.
38. Telecomunicaţii.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
40. Tratament de materiale.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi servicii de cercetare şi de creaţie,
referitoare la acestea, servicii de analiză şi
de cercetare industrială, crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii de
cazare temporară.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă şi de îngrijire a frumuseţii pentru
oameni sau animale, servicii de agricultură,
horticultură şi de silvicultură.
45. Servicii juridice, servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor, servicii
personale şi sociale oferite de către terţi,
destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

───────

(210) M 2015 07620 (111)182565
(151) 17/11/2015
(732) SC VODAFONE ROMANIA SA,

PIAŢA CHARLES DE GAULLE
NR.15, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

Oricând contează
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
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1. Produse chimice destinate industriei,
ştiinţelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii şi
silviculturii, răşini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută, îngrăşăminte
pentru pământ, compoziţii extinctoare, preparate
pentru călire şi sudura metalelor, produse
chimice destinate conservării alimentelor,
materiale tanante, adezivi (materiale de lipit)
destinaţi/e industriei.
2. Vopsele, firnisuri, lacuri, substanţe de
protecţie contra ruginii şi contra deteriorării
lemnului, materiale colorante, mordanţi, răşini
naturale în stare brută, metale sub formă de foiţe
şi sub formă de pudră pentru pictori, decoratori,
tipografi şi artişti.
3. Preparate pentru albit şi alte substanţe pentru
spălat, preparate pentru curăţare, lustruire,
degresare şi şlefuire, săpunuri, parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr,
produse pentru îngrijirea dinţilor.
4. Uleiuri şi grăsimi industriale, lubrifianţi,
produse pentru absorbţia, umezirea şi
compactarea pulberilor, combustibili (inclusiv
benzina pentru motoare) şi substanţe pentru
iluminat, lumânări şi fitile pentru iluminat.
5. Produse farmaceutice şi veterinare, produse
igienice pentru medicină, substanţe dietetice de
uz medical, alimente pentru sugari, plasturi şi
materiale pentru pansamente, materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare,
dezinfectante, produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare, fungicide, ierbicide.
6. Metale comune şi aliajele lor, materiale de
construcţie metalice, construcţii transportabile
metalice, materiale metalice pentru căile ferate,
cabluri şi fire metalice neelectrice, produse de
lăcătuşerie şi feronerie metalică, tuburi metalice,
case de bani, produse metalice necuprinse în
alte clase, minereuri.
7. Maşini şi maşini-unelte, motoare (cu excepţia
motoarelor pentru vehiculele terestre), cuplaje
şi organe de transmisie (cu excepţia celor
pentru vehiculele terestre), instrumente agricole
altele decât cele acţionate manual, incubatoare
pentru ouă, maşini automate pentru vânzare
(distribuitoare automate).
8. Scule şi instrumente de mână acţionate
manual, cuţite, furculiţe şi linguri, arme albe,
aparate de ras.
9. Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice, optice,
de cântărire, de măsurare, de semnalizare,
de control (verificare), de siguranţă
(salvare) şi didactice, aparate şi instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,

acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate pentru înregistrarea,
transmiterea, reproducerea sunetului sau
imaginilor, suporţi de înregistrare magnetici,
discuri acustice, mecanisme pentru aparate
cu preplată, case înregistratoare, maşini de
calculat, echipamente pentru tratarea informaţiei
şi calculatoare, extinctoare.
10. Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi şi
dinţi artificiali, articole ortopedice, materiale de
sutură.
11. Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de refrigerare,
de uscare, de ventilare, de distribuire a apei şi
instalaţii sanitare.
12. Vehicule, aparate de locomoţie terestră,
aeriană sau navală.
13. Arme de foc, muniţii şi proiectile, explozivi,
focuri de artificii.
14. Metale preţioase şi aliajele lor şi produse
din aceste materiale, placate sau nu necuprinse
în alte clase, giuvaergerie, bijuterii, pietre
preţioase, ceasornicărie şi instrumente pentru
măsurarea timpului.

15. Instrumente de muzică.
16. Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase, produse de
imprimerie, articole pentru legătorie, fotografii,
papetărie, adezivi (materiale colante) pentru
papetărie sau menaj, materiale pentru artişti,
pensule, maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilelor), materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor), materiale
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte
clase), caractere tipografice, clişee.
17. Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică
şi produse din aceste materiale necuprinse
în alte clase, produse din materiale
plastice semiprelucrate, materiale de călăfătuire,
etanşare şi izolare, conducte flexibile
nemetalice.
18. Piele şi imitaţii din piele, produse din
aceste materiale necuprinse în alte clase, piei
de animale, geamantane şi valize, umbrele,
umbrele de soare, bastoane, bice şi articole de
şelărie.
19. Materiale de construcţie nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţie,
asfalt, smoală, bitum, construcţii transportabile
nemetalice, monumente nemetalice.
20. Mobile, oglinzi, rame, produse (necuprinse
în alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf, răchită,
corn, os, fildeş, fanoane de balenă, solz, ambra,
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sidef, spumă de mare, înlocuitori ai tuturor
acestor materiale sau din materiale plastice.
21. Ustensile şi recipienti pentru menaj sau
bucătărie (nici din materiale preţioase, nici
placate), piepteni şi bureţi, perii (cu excepţia
pensulelor), material pentru perii, material
pentru curăţare, bureţi metalici, sticlă brută
sau semiprelucrată (cu excepţia sticlei pentru
construcţie), sticlărie, porţelan şi faianţă
necuprinse în alte clase.
22. Frânghii, sfori, plase, corturi, prelate, vele,
saci, necuprinse în alte clase, materiale
de umplutură (cu excepţia cauciucului sau
materialelor plastice, materiale textile fibroase
brute.
23. Fire de uz textil.
24. Ţesături şi produse textile, necuprinse în alte
clase, cuverturi de pat şi de masă.
25. Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
26. Dantele, broderii, panglici şi şireturi, nasturi,
capse, copci, ace şi ace cu gămălie, flori
artificiale.
27. Covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte
produse pentru acoperirea podelelor, tapete
murale, nu din materiale textile.
28. Jocuri, jucării, articole de gimnastică şi
de sport, necuprinse în alte clase, decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.
29. Carne, peşte, păsări, vânat, extracte din
carne, fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte, jeleuri, dulceţuri, compoturi, ouă, lapte şi
produse lactate, uleiuri şi grăsimi comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate făcute din
cereale, pâine, produse de patiserie şi cofetărie,
îngheţată comestibilă, zahăr, miere, sirop de
melasă, drojdie, praf de copt, sare, muştar, oţet,
sosuri (condimente), mirodenii, gheaţă.
31. Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, necuprinse în alte clase, animale vii,
fructe şi legume proaspete, seminţe, plante şi
flori naturale, alimente pentru animale, malţ.
32. Bere, ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi din fructe şi sucuri de
fructe, siropuri şi alte preparate pentru fabricarea
băuturilor.
33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
34. Tutun, articole pentru fumători, chibrite.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.

37. Construcţii, reparaţii, servicii de instalaţii.
38. Telecomunicaţii.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
40. Tratament de materiale.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi servicii de cercetare şi de creaţie,
referitoare la acestea, servicii de analiză şi
de cercetare industrială, crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii de
cazare temporară.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă şi de îngrijire a frumuseţii pentru
oameni sau animale, servicii de agricultură,
horticultură şi de silvicultură.
45. Servicii juridice, servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor, servicii
personale şi sociale oferite de către terţi,
destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

───────

(210) M 2015 07714 (111)182374
(151) 20/11/2015
(732) ASOCIATIA GRITTY EDUCATION,

BDUL. TIMIŞOARA NR. 45, BL.
T7, SC. 1, AP. 1, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

Gritty Mind in the making

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.08;
27.05.03; 27.05.02; 02.09.25; 02.05.23;
01.15.11

(591) Culori revendicate:magenta, gri, gri
închis
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(210) M 2015 07790 (111)182226
(151) 24/11/2015
(732) PETRESCU CRISTIAN DAN, STR.

CAMELIEI, NR. 15, BL. 26, AP.
94, JUD. PRAHOVA, PLOIEŞTI,
100091, ROMANIA

(540)

SYNTAXIS

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Software de calculator.

───────

(210) M 2015 07918 (111)182648
(151) 27/11/2015
(732) SC BISCOTTO SRL, COM.

SANMIHAIU ROMAN NR. 526/
A, JUDEŢUL TIMIŞ, SANMIHAIU
ROMAN, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

Alo...

(531) Clasificare Viena: 27.05.02; 27.05.03;
27.05.10; 29.01.12

clase:
30. Patiserie, specialităţi de patiserie, produse
de patiserie, amestecuri de patiserie.

───────

(210) M 2015 07925 (111)182279
(151) 30/11/2015
(732) BĂRCAN CRISTIAN, STR.

VORONEŢ NR. 14, BL. D8, SC.
2, ET. 2, AP. 26, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

regnet ro Înfiinţări şi
Modificări Firme Online

(531) Clasificare Viena: 27.05.08; 27.05.02;
27.05.01; 26.01.18

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

35. Servicii de consultanţă în afaceri, servicii
de consultanţă pentru conducerea afacerilor,
servicii de redactare, asistenţă în afaceri,
management şi servicii administrative, servicii
de consiliere, consultanţă şi informare în
afaceri, servicii de asistenţă şi consultanţă în
managementul afacerilor, consultanţă privind
managementul afacerilor, inclusiv prin internet.

───────

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



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 06/2022

968

(210) M 2015 08311 (111)182702
(151) 15/01/2016
(732) SC HOBBIT INTEGRAL RO

SRL, STR. GATERULUI NR 73,
JUDEŢUL ALBA, SEBEŞ, 515800,
ROMANIA

(740) INVEL-AGENŢIE DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ, STR. ION GHICA NR.
3, AP. 20, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
030044

(540)

HOBBIT INTEGRAL
RO UN VIS ÎMPLINIT

(531) Clasificare Viena: 27.05.11; 27.05.12;
29.01.12; 27.05.08; 27.05.07; 27.05.02;
27.05.01; 02.03.23; 02.01.23

clase:
37. Servicii de instalaţii sanitare şi de încălzire
centrală: lucrări şi instalaţii de montaj de
echipamente şi utilaje tehnologice la clădirii
şi construcţii inginereşti, montaj şi întreţinere
pentru saune, piscine, căzi cu hidromasaj,
instalaţii de încălzire electrică în pardoseală,
servicii de instalare a unor sisteme cu
cabluri electrice încălzitoare pentru prevenirea
îngheţului în jgheaburi, în burlane şi rampe auto,
precum şi pentru încălzirea electrică în conducte
la nivel industrial.

───────

(210) M 2015 08347 (111)182379
(151) 18/12/2015
(732) ANTENA TV GROUP SA, BD.

FICUSULUI NR. 44 A, ET. 4 A,
ZONA 2, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

ROMANIA SE DISTREAZA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Produse de imprimerie şi tipografie,
fotografii, publicaţii (ziare şi reviste cu sau
fără caracter de periodice), articole de birou,
materiale publicitare.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, baze
de date, organizare de târguri şi expoziţii în scop
comercial, publicitar şi de promovare.
38. Telecomunicaţii, difuzarea de programe
radio şi/sau tv (programe şi generice radio şi/
sau tv), consultanţă în domeniul mass-media,
furnizarea de camere de discuţii în spaţiu virtual,
respectiv pe internet (internet chatrooms).
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, filmare, organizarea de
târguri şi expoziţii în scop educativ.
42. Crearea şi dezvoltarea programelor de
calculator, crearea, întreţinerea şi găzduirea de
pagini şi site-uri web, furnizarea de motoare de
căutare pe internet.

───────

(591) Culori revendicate: roşu, gri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2015 08477 (111)182522
(151) 28/12/2015
(732) GRUPA MASPEX Sp. z o. o. Sp. k.,

UL LEGIONOW 37, WADOWICE,
34-100, POLONIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
NEGOMIREANU LIVIA, ŞOS.
NICOLAE TITULESCU NR.94, BL.14A,
SC 4 AP.127, SECT.1, BUCURESTI,
011146, ROMANIA

(540)

LA FESTA CUORE
BREAKFAST

(531) Clasificare Viena: 25.01.19; 26.04.18;
27.05.07; 27.05.08; 27.05.11; 27.05.12;
27.05.24; 29.01.13

clase:
30. Făină şi preparate făcute din cereale,
pâine, produse de patiserie şi cofetărie, produse
coapte, produse de panificaţie, plăcinte dulci
sau sărate, prăjiturici uscate (patiserie), biscuiţi
săraţi, biscuiţi dulci, tarte, plăcinte, torturi, brioşe.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2015 08482 (111)182347
(151) 28/12/2015
(732) ANTENA TV GROUP SA, BD.

FICUSULUI NR. 44 A, ET. 4 A,
ZONA 2, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

MY TV

(531) Clasificare Viena: 02.09.01; 26.04.18;
27.05.02; 27.05.08; 27.05.21; 29.01.12

clase:
16. Produse de imprimerie şi tipografie,
fotografii, publicaţii (ziare şi reviste cu sau
fără caracter de periodice), articole de birou,
materiale publicitare.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, baze
de date, organizare de târguri şi expoziţii în scop
comercial, publicitar şi de promovare.
38. Telecomunicaţii, difuzarea de programe
radio şi/sau TV (programe şi generice radio şi/
sau TV), consultanţă în domeniul mass-media,
furnizarea de camere de discuţii în spaţiu virtual,
respectiv pe internet (internet chatrooms).
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, filmare, organizarea de
târguri şi expoziţii în scop educativ.
42. Crearea şi dezvoltarea programelor de
calculator, crearea, intretinerea şi găzduirea de
pagini şi site-uri web, furnizarea de motoare de
căutare pe internet.

───────

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

(591) Culori revendicate: roşu, gri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2015 08484 (111)182380
(151) 28/12/2015
(732) ANTENA TV GROUP SA, BD.

FICUSULUI NR. 44 A, ET. 4 A,
ZONA 2, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

DREPTUL LA FERICIRE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Produse de imprimerie şi tipografie,
fotografii, publicaţii (ziare şi reviste cu sau
fără caracter de periodice), articole de birou,
materiale publicitare.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, baze
de date, organizare de târguri şi expoziţii în scop
comercial, publicitar şi de promovare.
38. Telecomunicaţii, difuzarea de programe
radio şi/sau TV (programe şi generice radio şi/
sau TV), consultanţă în domeniul mass-media,
furnizarea de camere de discuţii în spaţiu virtual,
respectiv pe internet (internet chatrooms).
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, filmare, organizarea de
târguri şi expoziţii în scop educativ.
42. Crearea şi dezvoltarea programelor de
calculator, crearea, intretinerea şi găzduirea de
pagini şi site-uri web, furnizarea de motoare de
căutare pe internet.

───────

(210) M 2016 01163 (111)182181
(151) 19/02/2016
(732) SC PRODUCTIE AGRICO-M

SRL, STR. ADY ENDRE NR. 43,
JUDEŢUL COVASNA, TÂRGU
SECUIESC, ROMANIA

(740) SC HARCOV API SRL, STR.
NICOLAE IORGA NR. 61, BL. 10 E,
SC. B, AP. 9, JUDEŢUL COVASNA,
SFANTU GHEORGHE, 520089,
COVASNA, ROMANIA

(540)

CARTOFIORI ARDELENEŞTI

(531) Clasificare Viena: 05.11.09; 04.05.05;
04.05.02

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

31. Produse agricole, horticole, alimente pentru
animale, legume proaspete toate acestea
provenind din zona Ardealului.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 06/2022

971

(210) M 2016 01347 (111)182197
(151) 26/02/2016
(732) PETROSEL CARMEN - DORINA,

INTRAREA AURORA NR. 17A,
AP. 5, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

Anticinism social: Omul
inaintea Profitului - Cea
mai profitabila alegere!

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

38. Telecomunicaţii.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(210) M 2016 02136 (111)182337
(151) 25/03/2016
(732) COBÂRLIE MARIAN, ALEEA

HAIDUCULUI NR. 1, BL. A3,
SC. 1, ET. 1, AP. 7, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

BOERO° special delights
(531) Clasificare Viena: 24.17.25; 27.05.01;

27.05.04; 27.05.11
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea, făină şi preparate din

cereale, pâine, patiserie şi cofetărie, îngheţată,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, muştar, oţet, sosuri, condimente, gheaţă.

───────

(210) M 2016 03046 (111)182372
(151) 26/04/2016
(732) INTREPRINDERE INDIVIDUALA

GHINEA M. NICOLAE, STR.
CRAIOVA, MAGAZIN 112, JUD.
ARGEŞ, PITEŞTI , ARGEȘ,
ROMANIA

(540)

VIA DACILOR G&M
Tradiţie din strămoşi

(531) Clasificare Viena: 25.01.19; 05.01.19;
05.01.16; 29.01.15; 27.05.08

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

30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea, făină şi preparate din
cereale, pâine, patiserie şi cofetărie, îngheţată,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, muştar, oţet, sosuri, condimente, gheaţă.
33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
43. Restaurante şi cazare temporară.

───────

(591) Culori revendicate: galben, roşu,
portocaliu, negru, alb
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(210) M 2016 03119 (111)182185
(151) 28/04/2016
(732) LAZAR DRAGOS NICUSOR, STR.

ANTON BACALBAŞA NR. 3, BL.
61, SC. 2, AP. 25, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

La Collina
Restaurant & Pizzerie

(531) Clasificare Viena: 06.19.01; 06.19.11;
09.07.19; 25.01.10; 25.01.19; 27.05.04;
27.05.07; 29.01.12

clase:
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii de
cazare temporară, restaurant, cafenea, pizzerie,
bar.

───────

(210) M 2016 03263 (111)182285
(151) 06/05/2016
(732) MIGATI FAMILY SRL, STR.

PISCUL CRĂSANI NR. 8, BL. P25,
SC. 2, ET. 2, AP. 18, CAM. 1, SECT.
6, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

RESTAURANT CASA MINO
THE PERFECT PLACE FOR
YOUR HAPPY MOMENTS

(531) Clasificare Viena: 27.05.11; 27.05.01;
25.01.19; 29.01.12

clase:
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2016 03264 (111)182192
(151) 06/05/2016
(732) MINOVO TRADE COMPANY SRL,

STR. DREPTĂŢII NR. 2B, SECT. 6,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

CASA MINO SINCE1994

(531) Clasificare Viena: 26.11.07; 26.04.18;
25.01.19; 25.01.13

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

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
37. Construcţii, reparaţii, servicii de instalaţii.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii de
cazare temporară.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă şi de îngrijire a frumuseţii pentru
oameni sau pentru animale, servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

───────

(210) M 2016 03294 (111)182171
(151) 09/05/2016
(732) SC BIO EDEN LYFE SRL, STR.

VÂRFUL DEALULUI NR. 65,
JUDEŢUL IAŞI, PAŞCANI, 705200,
IS, ROMANIA

(540)

LYFE - RESPONSABILITATE
PENTRU SĂNĂTATE

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 05.03.20;
24.17.21; 27.01.12

clase:
5. Preparate farmaceutice, medicale şi de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente şi substanţe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluşi, suplimente alimentare pentru oameni
şi animale, plasturi şi materiale pentru
pansamente, materiale pentru plombarea dinţilor
şi pentru mulaje dentare, dezinfectante, produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare.
16. Hârtie şi carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, papetărie,
adezivi (materiale colante) pentru papetărie
sau menaj, materiale plastice pentru ambalat,
caractere tipografice.

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ VLAD I. ANDA, STR.
PORII NR. 152, BL. C7, SC. 3, AP.
96, COMUNA FLOREŞTI, CLUJ,
ROMANIA

(591) Culori revendicate: verde, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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35. Publicitate, administraţie comercială, lucrări
de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă şi de îngrijire a frumuseţii pentru
oameni sau animale.

───────

(210) M 2016 03563 (111)182225
(151) 19/05/2016
(732) SC SPRING & CO JURIDICAL &

BUSINESS CONSULTING SRL,
CALEA FLOREASCA NR. 218,
ET. 2, AP. 5 ( COMPLEX WHITE
BOUTIQUE RESIDENCE) SECT. 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

SPRING & CO JURIDICAL
& BUSINESS CONSULTING

(531) Clasificare Viena: 17.03.02; 24.17.25;
27.05.01; 27.05.24

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

45. Servicii juridice.
───────

(210) M 2016 03608 (111)182213
(151) 20/05/2016
(732) VODAFONE ROMÂNIA SA, STR.

BARBU VĂCĂRESCU NR. 201,
ET. 8, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

CONVERGENTV
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
1. Produse chimice pentru industrie, ştiinţe,
fotografie, agricultură, horticultură şi silvicultură,
răşini artificiale în stare brută, materiale plastice
în stare brută, îngrăşăminte, compoziţii pentru
stingerea incendiilor, preparate pentru călirea
şi lipirea metalelor, produse chimice pentru
conservarea alimentelor, tananţi, adezivi pentru
industrie.
2. Coloranţi, lacuri şi vopsele, produse pentru
prevenirea coroziunii şi a deteriorării lemnului,
materiale pentru vopsit, mordanţi, răşini naturale
în stare brută, metale sub formă de folie sau
pulbere pentru pictori, decoratori, tipografi şi
artişti.
3. Înălbitori şi alte preparate pentru spălare,
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare şi
preparate abrazive, săpunuri, parfumerie, uleiuri
esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr, pastă de
dinţi.
4. Uleiuri şi unsori industriale, lubrifianţi, produse
pentru absorbţia, umezirea şi legarea prafului,
combustibili (inclusiv benzina pentru motoare) şi
materiale pentru iluminat, lumânări şi fitiluri.
5. Produse farmaceutice şi de uz veterinar,
produse sanitare de uz medical, substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru sugari,
suplimente dietetice, plasturi, materiale de
pansat, materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru amprente dentare, dezinfectanţi, produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide.
6. Metale comune şi aliajele acestora, materiale
de construcţii metalice, construcţii metalice
transportabile, materiale metalice pentru căi
ferate, cabluri şi fire metalice neelectrice, fierarie,
articole mici din metal, ţevi şi tuburi metalice,
seifuri, minereuri.
7. Maşini şi maşini-unelte, motoare (cu excepţia
motoarelor pentru vehicule terestre), cuplaje şi
organe de transmisie (cu excepţia celor pentru
vehicule terestre), unelte agricole, altele decât
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cele acţionate manual, incubatoare pentru ouă,
maşini automate pentru vânzare.
8. Unelte şi scule (acţionate manual), cuţite,
furculiţe şi linguri, arme albe, aparate de ras.
9. Aparate şi instrumente de uz ştiinţific, nautic,
topografic, pentru fotografie, cinematografie,
optică, cântărire, măsurare, semnalizare,
verificare, salvare şi învăţământ, aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric, aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetului sau imaginilor, suporturi magnetice
de înregistrare, discuri acustice, mecanisme
pentru aparate care funcţionează cu fise, case
de marcat, maşini de calculat, echipamente
de prelucrare a datelor, echipament pentru
stingerea incendiilor.
10. Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, stomatologice şi de uz veterinar,
membre, ochi şi dinţi artificiali, articole
ortopedice, materiale pentru sutură.
11. Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a aburului, de gătit, frigorifice, de
uscare, de ventilare, de distribuiţie a apei şi
instalaţii sanitare.
12. Vehicule, aparate de locomoţie pe uscat, în
aer sau pe apă.
13. Arme de foc, munitie şi proiectile, explozivi,
artificii.
14. Metale preţioase şi aliajele ale acestora,
bijuterii, pietre preţioase, ceasuri şi instrumente
pentru măsurarea timpului.
15. Instrumente muzicale.
16. Hârtie, carton, tipărituri, articole de legătorie,
fotografii, papetărie, adezivi pentru papetărie
sau menaj, materiale pentru artişti, pensule,
maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilierului), material didactic sau
pentru învăţământ (cu excepţia aparatelor),
materiale plastice pentru ambalaj, caractere
tipografice, forme de tipar.

18. Piele şi imitaţii de piele, piei de animale,
geamantane şi valize, umbrele, umbrele de
soare şi bastoane, bice şi articole de şelarie.
19. Materiale de construcţii (nemetalice),
construcţii transportabile nemetalice,
monumente nemetalice.

20. Mobilier, oglinzi, rame, os neprelucrat sau
semi-prelucrat, corn, fildeş, os de balenă sau
sidef, scoici, spumă de mare, chihlimbar galben.
21. Ustensile şi recipiente de menaj sau de
bucătărie, piepteni şi bureţi, perii (cu excepţia
pensulelor), materiale pentru perii, materiale
de curăţare, lână metalică, sticlă brută sau
semiprelucrată (cu excepţia sticlei folosite în
construcţii), sticlărie, porţelan şi faianţă.
22. Frânghii, sfori, plase, corturi, prelate, vele,
saci, materiale de umplutură (cu excepţia hârtiei,
cartonului, cauciucului şi a materialelor plastice),
materiale textile fibroase brute.
23. Fire de uz textil.
24. Ţesături şi înlocuitori de textile, cuverturi de
pat, feţe de masă.
25. Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
26. Dantela şi broderie, panglici şi snururi,
nasturi, capse, copci, ace şi ace cu gămălie, flori
artificiale.
27. Covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte
articole de pardoseala, tapet, cu excepţia celui
din material textil.
28. Jocuri, jucării, articole de gimnastică şi sport,
decoraţiuni pentru pomul de Crăciun.
29. Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte de
carne, fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite, jeleuri, dulceţuri, compoturi,
ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca şi sago, făină şi preparate din
cereale, pâine, patiserie şi cofetărie, gheaţă,
zahăr, miere, melasă, drojdie, praf de copt, sare,
muştar, oţet, sosuri (condimente), condimente,
gheaţă.
31. Produse agricole, horticole şi forestiere,
boabe şi seminţe crude şi neprelucrate, fructe
şi legume proaspete, plante şi flori naturale,
animale vii, alimente pentru animale, malţ.
32. Bere, ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi şi sucuri din fructe, siropuri
şi alte produse pentru prepararea băuturilor.
33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
34. Tutun, articole pentru fumători, chibrituri.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, monetare,
afaceri imobiliare.

17. Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică
neprelucrate sau semiprelucrate şi substituenţi
pentru toate aceste materiale, materiale plastice
extrudate pentru uzul în manufactură, materiale
pentru ambalaje, de umplutură, materiale
izolante, ţevi flexibile nemetalice şi bunuri
realizate din materiale din această clasă.

37. Construcţii, reparaţii, servicii de instalaţii.
38. Telecomunicaţii.
39. Transportul, ambalarea şi depozitarea
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mărfurilor, organizarea de călătorii.
40. Prelucrarea materialelor.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
42. Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
precum cercetarea şi proiectarea aferentă,
servicii de analiză şi cercetare industrială,
proiectare şi dezvoltare hardware şi software.
43. Restaurante, cazare temporară.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă şi înfrumuseţare pentru oameni
sau pentru animale, servicii din agricultură,
horticultură şi silvicultură.
45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecţia bunurilor şi persoanelor, servicii
personale şi sociale oferite de terţi pentru
satisfacerea unor nevoi individuale.

───────

(210) M 2016 03610 (111)182214
(151) 20/05/2016
(732) VODAFONE ROMÂNIA SA, STR.

BARBU VĂCĂRESCU NR. 201,
ET. 8, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

CONVERGENCE TV
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Aparate şi instrumente de uz ştiinţific, nautic,
topografic, pentru fotografie, cinematografie,
optică, cântărire, măsurare, semnalizare,
verificare, salvare şi învăţământ, aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric, aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetului sau imaginilor, suporturi magnetice
de înregistrare, discuri acustice, mecanisme
pentru aparate care funcţionează cu fise, case
de marcat, maşini de calculat, echipamente
de prelucrare a datelor, echipament pentru
stingerea incendiilor.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.

38. Telecomunicaţii.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
42. Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
precum cercetarea şi proiectarea aferentă,
servicii de analiză şi cercetare industrială,
proiectare şi dezvoltare hardware şi software.

───────

(210) M 2016 03700 (111)182189
(151) 24/05/2016
(732) COLOR ADVERTISING SRL,

CALEA FLOREASCA NR. 24,
SECT. 1, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

IL Intermodal&Logistic

(531) Clasificare Viena: 26.01.18; 27.05.01;
27.05.22; 29.01.14

clase:
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(591) Culori revendicate: roşu, negru, alb, gri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2016 03736 (111)182177
(151) 25/05/2016
(732) CRISTEA CRISTINA, STR. ARON

COTRUS NR. 61A, CORP A, SC. 1,
AP. 143, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

Woolly Hand-made with love

(531) Clasificare Viena: 03.01.25; 03.13.01;
27.03.03; 27.05.01; 29.01.12; 03.01.24

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

28. Jocuri, jucării, articole de gimnastică şi
sport, decoraţiuni (ornamente) pentru pomul de
Crăciun.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
40. Tratament de materiale.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(210) M 2016 04783 (111)182385
(151) 08/07/2016
(732) SC SEARCH CHEMICALS SRL,

B-DUL AUREL VLAICU NR. 125,
ET. 2, CONSTANȚA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(540)

HOMELUX

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.11; 27.05.15; 29.01.12

clase:
11. Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de refrigerare,
de uscare, de ventilare, de distribuire a apei şi
instalaţii sanitare.

───────

(210) M 2016 05306 (111)182651
(151) 28/07/2016
(732) FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE DANS

SPORTIV, STR. VASILE CONTA
NR. 16, ET. 6, CAM. 603, SECTOR
2, BUCUREŞTI, 020954, ROMANIA

(540)

Federaţia Română
de Dans Sportiv

(591) Culori revendicate: roz pal, maro
deschis, maro închis

(591) Culori revendicate: gri, mov
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(531) Clasificare Viena: 02.07.02; 02.07.23;
26.01.14; 26.01.19; 27.01.06; 29.01.04

clase:
41. Servicii sportive, activităţi sportive,
antrenamente sportive, organizare de competiţii
sportive şi evenimente sportive, organizare
de activităţi sportive şi competiţii sportive,
organizare de turnee sportive, organizarea
de competiţii sportive, servicii furnizate de
cluburi sportive, organizare şi coordonare de
evenimente sportive, servicii de antrenament
pentru activităţi sportive.

───────

(210) M 2016 05413 (111)182395
(151) 02/08/2016
(732) BREAKDOWN SRL, INTRAREA

SOLZILOR 23, CAMERA 2, ET. 4,
AP. 5, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

BREAKIN' ESCAPE ROOMS

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.04;
27.05.08

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

35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(210) M 2016 05604 (111)182554
(151) 12/08/2016
(732) SC GLOBAL TECHNICAL

SYSTEMS SRL, CALEA
CĂLĂRAŞILOR NR. 101, SECTOR
3, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

GLOBAL TECHNICAL
SYSTEMS

(531) Clasificare Viena: 05.05.18; 05.05.20;
27.05.01; 27.05.11; 29.01.12

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

37. Construcţii, reparaţii, instalaţii.
───────

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

(591) Culori revendicate: albastru (Pantone
280C), verde (Pantone 376C)
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(210) M 2016 05902 (111)182404
(151) 31/08/2016
(732) MANEA LAURENTIU, STR.

TÂRGOVIŞTE NR. 3, BL. E2, SC.
4, ET. 4, AP. 79, JUDEŢUL BRĂILA,
BRĂILA, ROMANIA

(540)

PUI HAI-HUI
(531) Clasificare Viena: 03.07.03; 03.07.24;

03.07.25; 26.01.15; 27.05.01; 29.01.15

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

29. Carne de pui şi păsări.
───────

(210) M 2016 05935 (111)182232
(151) 01/09/2016
(732) SC GEDEON RICHTER ROMÂNIA

SA, STR. CUZA VODĂ NR.
99-105, JUDEŢUL MUREŞ,
TÂRGU MUREŞ, 540 306, MUREȘ,
ROMANIA

(540)

PROMATERN RICHTER
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

5. Produse farmaceutice de uz uman, cu
conţinut de vitamine, substanţe minerale şi
oligoelemente pentru gravide şi mame care
alăptează.

───────

(210) M 2016 06077 (111)182392
(151) 07/09/2016
(732) SIDAL COSMETICS SRL, STR.

D-A GHICA, NR. 6, PARTER,
SECTOR 2, BUCUREŞTI, 022822,
ROMANIA

(540)

ALINA DISCOUNTER

clase:
3. Creme cosmetice pentru duş, geluri cu
săpun, geluri de baie şi duş, nu de uz
medical, geluri de uz cosmetic, geluri pentru
duş, produse de curăţare pentru mâini,
produse de săpun, preparate cosmetice pentru
baie, geluri spumante pentru baie, lichide
spumante pentru baie, preparate pentru baie
(nu de uz medical), antitranspirante sub
formă de sprayuri, deodorante, deodorante
pentru picioare, deodorante pentru îngrijirea
corpului, deodorante de uz personal, balsam de
buze (nemedicamentos), balsamuri pentru piele,
balsam pentru păr, balsam dupa ras, balsam
pentru ras, creme de ras, gel pentru bărbierit,
emulsii după ras, detergenţi pentru uz casnic,
produse de curaţat bucătăria, şampon de păr.
5. Absorbante de uz zilnic, absorbante
menstruale, tampoane, chiloţei (scutece) pentru
bebeluşi.
35. Publicitate, administraţie comercială.

───────

(591) Culori revendicate: galben, roşu,
portocaliu, maro închis, maro deschis,
albastru deschis, albastru închis, bej

(531) Clasificare Viena: 27.05.02; 29.01.12
(591) Culori revendicate: verde, roşu, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2016 06086 (111)182215
(151) 07/09/2016
(732) VODAFONE ROMÂNIA SA, STR.

BARBU VĂCĂRESCU NR. 201,
ET. 8, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

Cloud Voice
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
38. Telecomunicaţii.

───────

(210) M 2016 06431 (111)182266
(151) 26/09/2016
(732) PEPSICO INC., PURCHASE, NEW

YORK 10577, SUA, STATELE
UNITE ALE AMERICII

(740) PETOSEVIC S.R.L. , STR. DIONISIE
LUPU NR. 54, ETAJ 2, SECTOR 1,
010458 BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

ROCKSTAR FREEZE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
32. Băuturi energizante.

───────

(210) M 2016 06564 (111)182403
(151) 30/09/2016
(732) FOTEA ANASTASE, STR. B. P.

HASDEU NR. 101 A, JUDEŢUL
CONSTANŢA, CONSTANŢA,
ROMANIA

(540)

Let's shine profesional
cosmetical hair & nails

(531) Clasificare Viena: 26.04.18; 27.05.01;
27.05.24

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

35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi cultural.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă şi frumuseţe pentru oameni sau pentru
animale, servicii de agricultură, horticultură şi de
silvicultură.

───────
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(210) M 2016 06833 (111)182284
(151) 12/10/2016
(732) SC DELTA ALUMINIU SRL, STR.

CRISAN NR. 31G, JUD. OLT,
SLATINA, 230034, OLT, ROMANIA

(540)

AluPergo by Delta Aluminiu
outdoor living space

(531) Clasificare Viena: 27.05.10; 07.03.11;
10.03.04; 27.05.01

clase:
6. Metale comune şi aliajele lor, materiale de
construcţie metalice, construcţii transportabile
metalice, produse de lăcătuşerie şi feronerie
metalică.

───────

(210) M 2016 06834 (111)182381
(151) 12/10/2016
(732) SC NBR-DELTA TUBE SRL, STR.

CRIŞAN NR. 31G, CORP C5,C6,C8
PARŢIAL C3, JUD. OLT, SLATINA,
ROMANIA

(540)

NBR-DELTA TUBE

(531) Clasificare Viena: 26.13.25; 26.04.18;
26.04.16; 21.03.13; 14.03.13

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

clase:
6. Metale comune şi aliajele lor, construcţii
transportabile metalice, cabluri şi fire metalice
neelectrice, produse de lăcătuşerie şi feronerie
metalică, tuburi metalice.

───────

(210) M 2016 07191 (111)182205
(151) 25/10/2016
(732) SC ECART INTERNATIONAL SRL,

(540)

ei Ecart International
CU UN PAS ÎNAINTE

(531) Clasificare Viena: 24.15.21; 26.05.16;
26.11.13; 27.05.01; 29.01.12

clase:
39. Transport.

───────

(210) M 2016 07383 (111)182309
(151) 01/11/2016
(732) SC NARCOFFEE ROASTERS

SRL, PIAŢA 1 MAI NR. 4-5,
JUDEŢUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
ROMANIA

(540)

LET THE SPECIALITY KICK IN

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

STR. FOIŞORULUI NR. 2, BL.
D, SC. 1, AP. 21, ET. 7, SECT. 3,
BUCUREŞTI, 031178, ROMANIA

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



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 06/2022

982

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

30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea, făină şi preparate
făcute din cereale, piine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată comestibilă, miere, sirop de
melasă, drojdie, praf de copt, sare, muştar, oţet,
sosuri (condimente ), mirodenii, gheaţă.
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2016 07519 (111)182336
(151) 04/11/2016
(732) UNIVER PRODUCT SRL, STR.

MIHAI EMINESCU NR. 36A,
JUDEŢUL MARAMUREŞ, BAIA
MARE, 430332, MARAMUREȘ,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL NEACSU
CARMEN AUGUSTINA, STR.
ROZELOR NR.12, AP. 3, JUDEŢUL
MARAMUREŞ, BAIA MARE, 430293,
MARAMUREȘ, ROMANIA

(540)

UNIVER GUSTUL
CARE TE ZĂPĂCEŞTE!

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

30. Muştar, oţet, sosuri (condimente),
condimente, pastă de ardei şi gogoşari,
condimente / amestecuri de ierburi, pastă de
condimente, boia.

───────

(210) M 2016 07520 (111)182335
(151) 04/11/2016
(732) UNIVER PRODUCT SRL, STR.

MIHAI EMINESCU NR. 36A,
JUDEŢUL MARAMUREŞ, BAIA
MARE, 430332, MARAMUREȘ,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL NEACSU
CARMEN AUGUSTINA, STR.
ROZELOR NR.12, AP. 3, JUDEŢUL
MARAMUREŞ, BAIA MARE, 430293,
MARAMUREȘ, ROMANIA

(540)

UNIVER NOI AM ALES
CALITATEA! VOI?

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

30. Muştar, oţet, sosuri (condimente),
condimente, pastă de ardei şi gogoşari,
condimente/amestecuri de ierburi, pastă de
condimente, boia.

───────
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(210) M 2016 07553 (111)182173
(151) 21/11/2016
(732) CABINET AVOCAT NECHITA

IONEL-NICOLAE, ŞOS. NICOLINA
NR. 28, BL. 956, PARTER, JUD.
IAŞI, IAŞI, ROMANIA

(540)

"AVOCATIS''-
CABINET AVOCAŢI

(531) Clasificare Viena: 02.03.01; 02.03.22;
25.01.10; 25.01.13; 26.01.18; 27.05.01;
29.01.13

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

clase:
45. Servicii juridice.

───────

(210) M 2016 07587 (111)182333
(151) 08/11/2016
(732) E.J. PAPADOPOULOS SA, STR.

PETROU RALLI AVE NR. 26,
TAVROS, 118 10, GRECIA

(740) RODALL S.R.L., STR. POLONĂ
NR. 115, BL. 15, AP. 19, SECTOR 1,
010497 BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

Caprice

(531) Clasificare Viena: 27.05.02; 27.05.11
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
30. Biscuiţi, prăjituri şi napolitane umplute.

───────

(210) M 2016 07781 (111)182383
(151) 15/11/2016
(732) PPG ROMÂNIA S.A., STR.

CĂTĂNOAIA NR. 33, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, 032903, ROMANIA

(540)

OSKAR PRO EXPERT
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(531) Clasificare Viena: 27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
1. Produse chimice pentru industrie, ştiinţe,
fotografie, agricultură, horticultură şi silvicultură,
răşini artificiale în stare brută, adezivi pentru
industrie.
2. Vopsele, firnisuri, lacuri, substanţe de
protecţie contra ruginii şi contra deteriorării
lemnului, materiale colorante, mordanţi, răşini
naturale în stare brută, metale sub formă de foiţe
şi sub formă de pudră pentru pictori, decoratori,
tipografi şi artişti.
19. Materiale de construcţie nemetalice.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială.

───────

(210) M 2016 07937 (111)182440
(151) 22/11/2016
(732) SC ZADA PRODCOM SRL, COM.

HORODNIC DE JOS, NR. 1C, JUD.
SUCEAVA, HORODNIC DE JOS,
ROMANIA

(540)

ZADA brânză cinstită
(531) Clasificare Viena: 25.01.13; 27.05.01;

27.05.25; 29.01.15

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

29. Lapte şi produse lactate.
35. Servicii de vânzare cu ridicata în legatură
cu produse lactate, servicii de vânzare
cu amănuntul în legatură cu produse
lactate, administraţie comercială, servicii de
birou (administraţie), administrarea afacerilor,
administrarea magazinelor, administrarea
vânzărilor, publicitate.

───────

(210) M 2016 07968 (111)182402
(151) 22/11/2016
(732) SC INFINITY EVENTS SALE SRL,

ALEEA DOLINA NR. 3B, SECTOR
4, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

Infinity Events

(531) Clasificare Viena: 26.11.13; 27.05.01;
27.05.08; 29.01.12; 24.17.08

clase:
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(210) M 2016 08010 (111)182254
(151) 24/11/2016
(732) BORZEA IOAN, STR.

CONSTANTIN SANDU-ALDEA
NR. 4, ET. 1, AP. 4, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA
GHINEA CATALIN-CONSTANTIN,
B-DUL UNIRII NR. 10, BL. 7B,
SC. 1, ET. 1, AP. 1, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

URBASM

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

35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.

(591) Culori  revendicate:  verde închis,  maro
închis, roşu, galben, negru

(591) Culori revendicate:negru, mov
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(210) M 2016 08011 (111)182256
(151) 24/11/2016
(732) SC TWINS CAFE SRL, STR.

GLODENI NR 1-3, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

FRATELLI BEACH & CLUB
(531) Clasificare Viena: 05.13.25; 26.11.07;

27.05.04; 27.05.06; 27.05.09; 27.05.12
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
43. Restaurante şi cazare temporară.

───────

(210) M 2016 08012 (111)182257
(151) 24/11/2016
(732) SC TWINS CAFE SRL, STR.

GLODENI NR 1-3, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

FRATELLI BEACH & CLUB

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

35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
43. Restaurante şi cazare temporară.

───────

(210) M 2016 08126 (111)182299
(151) 28/11/2016
(732) SC VENUS STAR SRL, STR.

NICOLAE IORGA, NR. 46, JUD.
CONSTANŢA, VENUS, 905504,
ROMANIA

(540)

PRO HORECA EXPERIENTA
FACE DIFERENTA!

(531) Clasificare Viena: 26.03.01; 27.05.01;
27.05.11; 27.05.12; 29.01.12

clase:
9. Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice, optice,
de cântărire, de măsurare, de semnalizare,
de control (verificare), de siguranţă
(salvare) şi didactice, aparate şi instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate pentru înregistrarea,
transmiterea, reproducerea sunetului sau
imaginilor, suporturi de înregistrare magnetică,
discuri acustice, discuri compacte, DVD-uri
şi alte suporturi digitale de înregistrare,

(591) Culori revendicate: negru, albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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mecanisme pentru aparate cu preplată, case de
marcat, maşini de calculat, echipamente pentru
tratarea informaţiei şi calculatoare, software de
calculator, extinctoare.
20. Mobile, oglinzi, rame, os, corn, fildeş,
fanoane de balenă sau sidef, prelucrate
sau semiprelucrate, scoici, spumă de mare,
chihlimbar galben.

───────

(210) M 2016 08139 (111)182479
(151) 28/11/2016
(732) MĂDÎRJAC CĂTĂLIN-LUCIAN,

STR. MUNCII, BL. 11, JUD.
HUNEDOARA, URICANI,
ROMANIA

(540)

HAINE CU TRECUT ŞI VIITOR
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
25. Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

───────

(210) M 2016 08192 (111)182204
(151) 29/11/2016
(732) SC NAPOCHIM IMOBILIARE SA,

STR. LUNCII NR. 19, JUDEŢUL
CLUJ, CLUJ NAPOCA, ROMANIA

(540)

SCALA CENTER
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
37. Construcţii, reparaţii, servicii de instalaţii.

───────

(210) M 2016 08425 (111)182585
(151) 13/12/2016
(732) SC MAGAZIN ABC COMAN SRL,

STR. 22 DECEMBRIE, NR. T4,
JUD. MARAMUREŞ, VIŞEUL DE
SUS, ROMANIA

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

(540)

VASER
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
43. Restaurante şi cazare temporară.

───────

(210) M 2016 08436 (111)182393
(151) 14/12/2016
(732) SC LOGIC CONSULT SRL, STR.

BISERICA SF. NECULAI NR.
45 R, COMUNA MIROSLAVA,
JUDEŢUL IAŞI, SAT BALCIU,
707305, ROMANIA

(540)

ECHIPAMENTE DISCOUNT.RO
(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;

26.04.18
(591) Culori revendicate: galben, negru
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

11. Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a aburului, de gătit, frigorifice, de
uscare, de ventilare, de distribuţie a apei şi
instalaţii sanitare (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).
37. Construcţii, reparaţii, servicii de instalaţii
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2016 08733 (111)182361
(151) 28/12/2016
(732) SC VOIPIT SRL, STR. LAVANDEI

NR. 10, PARTER, BL. O12, SC. C,
AP. 113, SECT. 6, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

VOIPIT

(531) Clasificare Viena: 27.05.11; 27.05.12;
27.05.01

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

38. Telecomunicaţii.
───────

(210) M 2016 08754 (111)182382
(151) 29/12/2016
(732) DARLOMAN DANUŢ-MIHAEL,

STR. MARATEI NR. 10, BL. S8,
SC. C, AP. 48, JUDEŢUL NEAMŢ,
PIATRA NEAMŢ, ROMANIA

(540)

xdoc

(531) Clasificare Viena: 24.15.21; 26.03.23;
27.05.01; 27.05.06; 29.01.12

clase:
9. Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice, optice,
de cântărire, de măsurare, de semnalizare,
de control (verificare), de siguranţă
(salvare) şi didactice, aparate şi instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate pentru înregistrarea,
transmiterea, reproducerea sunetului sau
imaginilor, suporturi de înregistrare magnetică,
discuri acustice, discuri compacte, DVD-uri
şi alte suporturi digitale de înregistrare,
mecanisme pentru aparate cu preplată, case de
marcat, maşini de calculat, echipamente pentru
tratarea informaţiei şi calculatoare, software de
calculator, extinctoare.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
38. Telecomunicaţii.

───────

(591) Culori revendicate: roşu, gri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2017 00067 (111)182421
(151) 11/01/2017
(732) SC EOLICA TECHNICAL

(540)

ETS

(531) Clasificare Viena: 29.01.04; 27.03.15;
27.05.10

clase:
9. Echipament de protecţie împotriva căderii.
37. Construcţii, reparaţii, servicii de instalaţii,
construcţii, construcţii civile şi industriale,
demolări, reparaţii, servicii de instalaţii.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(210) M 2017 00155 (111)182704
(151) 12/01/2017
(732) SC COSMETIC PLANT PRODCOM

SRL, STR. ARIEŞULUI NR. 25,
JUDEŢUL CLUJ, CLUJ NAPOCA,
400441, CLUJ, ROMANIA

(540)

Cosmetic Plant - EGO
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

3. Preparate pentru albit şi alte substanţe pentru
spălat, preparate pentru curăţare, lustruire,
degresare şi şlefuire, săpunuri nemedicinale,
articole de parfumerie, uleiuri esenţiale,
cosmetice nemedicinale, loţiuni nemedicinale
pentru păr, produse nemedicinale pentru
curăţarea dinţilor.

───────

(210) M 2017 00350 (111)182322
(151) 20/01/2017
(732) KIRDI EMRE, ŞOS. OLTENIŢEI

NR. 30, BL. 5A, SC. 1, ET. 6, AP.
37, SECTOR 4, BUCURESTI, BU,
ROMANIA

(540)

KUZINA

clase:
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii de
cazare temporară.

───────

SUPPORT SRL, SAT BUCOV
NR. 1243E, BUCOV, 107110,
PRAHOVA, ROMANIA

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

(531) Clasificare Viena: 26.04.18; 27.05.01
(591) Culori revendicate: albastru deschis, 
             alb
(511)    Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2017 00351 (111)182321
(151) 20/01/2017
(732) KIRDI EMRE, ŞOS. OLTENIŢEI

NR. 30, BL. 5A, SC. 1, ET. 6, AP.
37, SECTOR 4, BUCURESTI, BU,
ROMANIA

(540)

DivanGroup

clase:
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii de
cazare temporară.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă şi de îngrijire a frumuseţii pentru
oameni sau animale, servicii de agricultură,
horticultură şi de silvicultură.

───────

(210) M 2017 00500 (111)182477
(151) 30/01/2017
(732) SC CCS TRADE SRL, ALEEA

RÂUL TÂRGULUI NR. 4, BL.
D9, SC. C, AP. 36, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, 041806, ROMANIA

(540)

Angel
(531) Clasificare Viena: 01.01.02; 04.01.02;

26.01.14; 27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
23. Fire de uz textil.

26. Dantela şi broderie, panglici şi şnururi,
nasturi, capse, copci, ace şi ace cu gămălie, flori
artificiale.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou, regruparea în
avantajul terţilor a produselor din clasele 23
şi 26 (cu excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod.

───────

(540)

radar24

(531) Clasificare Viena: 26.01.05; 26.11.21;
27.05.01

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

35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2017 00598 (111)182430
(151) 02/02/2017
(732) SC RINGIER ROMANIA SRL, 

B-DUL DIMITRIE POMPEIU NR. 
6,SECTOR 2, BUCUREŞTI, 
020337,ROMANIA

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.10
(591) Culori revendicate: gri închis, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(540)

jobradar24

(531) Clasificare Viena: 26.01.05; 26.11.21;
27.05.01

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

35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.

───────

STR. OITUZ, NR. 29, JUD. ALBA,
ALBA IULIA, ALBA, ROMANIA

(540)

C Centrul Medical CLINIMED
servicii medicale de incredere

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.21;
24.13.13; 29.01.13

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

44. Servicii medicale, consultanţă în domeniul
medical.

───────

STR.GHEORGHE DOJA NR.215 A,
PLOIEŞTI, PRAHOVA, ROMANIA

(540)

HOTEL FORUM
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
43. Restaurante şi cazare temporară.

───────

(210) M 2017 00735 (111)182496
(151) 07/02/2017
(732) ELENA ALINA PAVEL, STR. 3,

NR. 19, CARTIER GREEN CITY,
COMUNA 1 DECEMBRIE, ILFOV,
ROMANIA

(540)

sweeteria ALCHIMIE
ÎN CIOCOLATERIE

(210) M 2017 00599 (111)182429
(151) 02/02/2017
(732) SC RINGIER ROMANIA SRL, 

B-DUL DIMITRIE POMPEIU NR. 6,
SECTOR 2, BUCUREŞTI, 020337,
ROMANIA

(210) M 2017 00714 (111)182432
(151) 07/02/2017
(732) SC REDEXPRO SA,

(210) M 2017 00647 (111)182501
(151) 03/02/2017
(732) MIRCEA-DANIEL LĂMUREAN,

(740) SC ROMPATENT DESIGN SRL, 
MATEI VOIEVOD NR. 115-123,
SECTOR 2, BUCURESTI, 
ROMÂNIA

(591) Culori revendicate: verde, negru
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(531) Clasificare Viena: 03.13.01; 27.05.01;
29.01.13

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

5.  Produse dietetice, suplimente alimentare.
30. Produse din ciocolată, produse din cereale
cu îndulcitori naturali.

───────

(210) M 2017 00812 (111)182375
(151) 09/02/2017
(732) PIPEREA GHEORGHE, STR.

CUZA VODĂ, NR. 132, BL. 1,
SC. 2, ET. 2, AP. 26, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, 040286, ROMANIA

(540)

Coldniuz
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(540)

ARHIVDEPO INTERNATIONAL

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.15;
26.04.09; 26.04.18

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

35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2017 01022 (111)182556
(151) 20/02/2017
(732) SC TELLURIUM CHEMICAL

CO SRL, STR. GĂRII NR. 15,
JUDEŢUL TIMIŞ, TIMIŞOARA,
300167, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

TIMOGRILL
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Insecticide, fungicide, erbicide

───────

(210) M 2017 01137 (111)182538
(151) 22/02/2017
(732) S.C. AGRO LYA S.R.L., STR.

(540)

LYA LUXURY est.2017

(591) Culori revendicate: maro (Pantone
497), turcoaz (Pantone 3395C), mov
(Pantone 497)

(591) Culori revendicate: albastru închis,
turcoaz, maro, roşu deschis, bleumarin
închis, gri, roşu, verde

LUMINII, NR. 1, JUD. NEAMŢ,
ZĂNEŞTI, NEAMȚ, ROMANIA

(210) M 2017 00871 (111)182364
(151) 13/02/2017
(732) ARHIVDEPO INTERNATIONAL,

STR. OŢETARI NR. 2, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA
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(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.14;
24.01.25; 25.01.13

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

18. Piele şi imitaţii de piele, piei de animale,
geamantane şi valize, umbrele şi bastoane, bice
şi articole de şelarie. ( Solicităm protecţie pentru
întreaga clasă de produse conform clasificarii
Nisa).
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou. ( Solicităm protecţie
pentru întreaga clasă de servicii conform
clasificarii Nisa).

───────

(210) M 2017 01364 (111)182576
(151) 01/03/2017
(732) SC TITAN SUN PARK SRL, STR.

SURORILOR NR. 9-15, BL. A2,
SC. B, ET. 6, AP. 70, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

TITAN SUN PARK

(531) Clasificare Viena: 07.01.24; 26.01.15;
26.01.18; 29.01.12

clase:
36. Afaceri imobiliare.
37. Construcţii, reparaţii, servicii de instalaţii.

───────

(210) M 2017 01437 (111)182629
(151) 06/03/2017
(732) SC PROMED SYSTEM SRL, STR.

BENONE GEORGESCU NR. 12A,
JUD. DÂMBOVIŢA, TÂRGOVIŞTE,
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ SRL, STR. 11 IUNIE
NR. 51, SC. A, ET. 1, AP. 4, SECTOR
4, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

PROMED HOSPITAL
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
ale clinicilor medicale, servicii de analize de
sânge, servicii de analize medicale, servicii de
asistenţă medicală, servicii de îngrijiri medicale,
servicii de informare medicală, ambulatorii,
fizioterapie, analize medicale pentru diagnosticul
şi tratamentul persoanelor, asistenţă medicală,
asistenţă medicală de urgenţă, clinici medicale
consiliere medicală, consultaţii medicale,
diagnosticarea bolilor, efectuarea examenelor
medicale, emiterea de rapoarte medicale,
examinarea medicală a persoanelor, imagistică
optică pentru diagnosticarea medicală, îngrijire
medicală, îngrijire medicală ambulatorie, servicii
de oftalmologie, servicii săpitaliceşti, servicii
furnizate de spitale private, servicii de tratamente
medicale oferite de clinici şi spitale.

───────

(591) Culori revendicate: galben, albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2017 01889 (111)182553
(151) 21/03/2017
(732) SC NISA GROUP SRL , STR.

(540)

Casa Traiana Pensiune
- Cazare - Restaurant

(531) Clasificare Viena: 01.01.04; 27.05.11;
20.05.25; 25.01.19

clase:
43. Restaurant, pensiune (servicii de rezervare
de spaţii de cazare pentru turişti).

───────

(210) M 2017 02007 (111)182557
(151) 24/03/2017
(732) SC ADEVARUL HOLDING SRL,

STR. FABRICA DE GLUCOZĂ
NR. 21, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
”ENESCU GABRIELA”, STR.
FRUNTE LATĂ NR. 7, BL. P14A,
SC. 1, PARTER, AP. 3, SECTOR 5,
BUCUREŞTI, 050684, ROMANIA

(540)

HISTORIA
(531) Clasificare Viena: 27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice, optice,
de cântărire, de măsurare, de semnalizare,
de control (verificare), de siguranţă
(salvare) şi didactice, aparate şi instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate pentru înregistrarea,
transmiterea, reproducerea sunetului sau
imaginilor, suporturi de înregistrare magnetică,
discuri acustice, discuri compacte, DVD-uri
şi alte suporturi digitale de înregistrare,
mecanisme pentru aparate cu preplată, case de
marcat, maşini de calculat, echipamente pentru
tratarea informaţiei şi calculatoare, software de
calculator, extinctoare.
16. Hârtie şi carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie şi articole de birou, cu excepţia
mobilei, adezivi (materiale colante) pentru
papetărie sau menaj, materiale pentru desen şi
pentru artişti, pensule, material didactic şi de
instruire, foi, folii şi pungi din material plastic
pentru impachetare şi ambalare, caractere şi
clişee tipografice.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
38. Telecomunicaţii.

SEPTIMIUS SEVERUS NR. 28, BL.
TON 6, ET. 1, AP. 5, JUD. ALBA, 
ALBA IULIA, ROMANIA

(591) Culori revendicate: roşu, auriu, bej
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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39. Transport, ambalarea şi depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
40. Tratament de materiale.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(540)

caffe Michelle

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 02.09.12;
02.03.01; 02.03.02; 09.03.18

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

30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, tapioca şi sago, făină şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi cofetărie,
îngheţată comestibilă, zahăr, miere, sirop de
melasă, drojdie, praf de copt, sare, muştar, oţet,
sosuri (condimente), mirodenii, gheaţă.
35. Gestionarea afacerilor comerciale, servicii
de import export, lucrări de birou, publicitate,
regruparea în avantajul terţilor a produselor
din clasa 30, (exceptând transportul) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere.

───────

(210) M 2017 02076 (111)182647
(151) 28/03/2017
(732) SC DACODASOFT SRL, B-DUL

FERDINAND I NR. 117 B, ET. 4,
AP. 3, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

123 CARGO

(531) Clasificare Viena: 26.04.09; 26.04.17;
27.07.11; 27.05.01; 29.01.14

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

35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou, închirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, furnizarea
de informații de afaceri prin intermediul unui
site web, furnizarea unei piețe comerciale online
pentru cumpărătorii și vânzătorii de bunuri
și servicii, servicii de agenție de informații
comerciale, asistență privind managementul
comercial sau industrial, oferirea de informații
de contact comerciale și de afaceri, servicii
de intermediere comercială, închirierea spațiului
publicitar.
38. Telecomunicaţii, furnizarea de forumuri
online.
39. Transport, ambalare şi depozitare a
mărfurilor, organizare de călătorii, servicii de
agenție de transport [expediere (Am.)]/servicii
de agenție de transport, servicii de broker
de transport, furnizarea de informații despre
transport, logistica transporturilor, servicii de
transportator (expeditor) de mărfuri, transportul
de mărfuri, transport, furnizarea de informații cu
privire la serviciile de depozitare, rezervări de
transport, furnizarea de informații despre trafic,
închirierea sistemelor de navigație.
42. Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente, servicii
de analiză şi cercetare industrială, proiectare
şi dezvoltare hardware şi software, proiectare

(210) M 2017 02036 (111)182559
(151) 27/03/2017
(732) SC M.P.C. IMPEX SRL, STR.

MIHAI VELICIU NR. 41, JUDEŢUL
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, ROMANIA

(591) Culori revendicate: roşu, verde,
albastru, negru
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de software pentru calculatoare, închirierea
de software pentru calculatoare, software ca
serviciu (Saas).

───────

(210) M 2017 02212 (111)182504
(151) 06/04/2017
(732) SC IMACULAT LUKOSERV SRL,

(540)

APILUK
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
31. Hrană pentru albine.

───────

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ SRL, STR. 11 IUNIE
NR. 51, SC. A, ET. 1, AP. 4, SECTOR
4, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

CARPAT EURO
SALT ORIGINAL

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.11;
29.01.12; 06.01.02; 06.01.04

clase:
31. Sare pentru vite, bulgări de sare pentru
animale.
35. Servicii de informaţii comerciale furnizate
online prin internet sau o reţea globală de
calculatoare, servicii de informaţii comerciale
furnizate online dintr-o bază de date
computerizata sau de pe internet, publicitate,
inclusiv publicitatea online în reţele informatice,
regruparea în avantajul terţilor a sării pentru
vite şi a bulgărilor de sare pentru animale
pentru a permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod, prin magazine en
gros sau en detail, prin cataloage de vânzare
prin corespondenţă, prin mijloace electronice,
prin intermediul site-urilor web şi prin intermediul
emisiunilor de teleshopping

───────

(210) M 2017 02249 (111)182589
(151) 03/04/2017
(732) SC CARPATEUROSALT SRL,

STR. UNIRII NR. 40, JUDEŢUL
SATU-MARE, NEGREŞTI-OAŞ,
ROMANIA

STR. ANTON PANN, NR. 8, AP. 3,
TIMIŞOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(740) ARIANA AGENTIE DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA SRL, CALEA
ARADULUI NR. 33, AP. 7, JUD. TIMIŞ,
300629 TIMIŞOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(591) Culori revendicate: gri, albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2017 02556 (111)182563
(151) 12/04/2017
(732) ASOCIATIA CLUJUL COMOARA

(540)

VARKERT FESZTIVAL

(531) Clasificare Viena: 05.01.08; 05.01.16;
06.19.05; 06.19.16; 27.05.01; 29.01.13

(591) Culori revendicate:bordo, galben auriu,
verde închis

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

16. Hârtie, carton şi produse de imprimerie,
articole de legătorie, fotografii, articole de
papetărie şi articole de birou (cu excepţia
mobilei) adezivi (materiale colorate) pentru
papetărie sau menaj, materiale pentru desen şi
pentru artişti, pensule, material didactic şi de
instruire, foi, folii şi pungi din material plastic
pentru împachetare şi ambalare, caractere şi
clişee.
25. Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
42. Servicii ştinţifice şi tehnologice, precum
şi servicii de cercetare şi de creaţie
referitoare la acestea, servicii de analiză şi
de cercetare industrială, crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

───────

(540)

DENTAPLUS

(531) Clasificare Viena: 02.09.10; 27.05.01;
29.01.12

clase:
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
44. Servicii medicale din domeniul stomatologic.

───────

- KINCSES KOLOZSVAR
EGYESULET, STR. IULIU MANIU
NR.2, ET.1, AP.5, JUD. CLUJ,
400095, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

(210) M 2017 02699 (111)182698
(151) 20/04/2017
(732) SC DENTAPLUS MEDICAL SRL,

STR. VASILE ALECSANDRI NR.
57, JUDEŢUL BACĂU, BACĂU,
BACĂU, ROMANIA

(591) Culori revendicate: gri, verde
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2018 07904 (111)182287
(151) 22/11/2018
(732) SAMER TN S.R.L, STR. LINIA

DE CENTURĂ NR. 17, SPAȚIUL
COMERCIAL NR. 227 SITUAT ÎN
HALA C DIN COMPLEXUL CHINA
TOWN, COMUNA AFUMAȚI,
JUDEȚUL ILFOV, SAT AFUMAȚI,
ILFOV, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
CLAUDIA MONICA FRISCH, SOS.
PANTELIMON NR. 243, BL. 52,
SC. A, ET. 5, AP. 18, SECTOR 2,,
BUCURESTI, 021608, ROMANIA

(540)

TOOS PORCELAIN
În conformitate cu art.23 din Legea

nr.84/1998, republicată, conform adresei
nr.1010229/19.04.2019, solicitantul nu revendică

un drept exclusiv asupra denumirii:"PORCELAIN".

(531) Clasificare Viena: 03.07.06; 03.07.24;
24.09.05; 24.09.07; 27.05.24

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

21. Sticlă brută sau semiprelucrată (cu excepţia
sticlei folosite în construcţii), sticlărie, porţelan şi
faianţă.
35. Publicitate, conducerea și administrarea
afacerilor, lucrări de birou, servicii de import-
export, regruparea la un loc în avantajul terților
a diverselor produse în mod special a celor
solicitate în clasa 21 (exceptând transportul),
permițând consumatorrior să le vadă și să le
achiziționeze cât mai comod prin magazine
en gross sau en detail, prin cataloage de

vânzare prin corespondență sau prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web,
prin intermediul caselor de comenzi și prin
intermediul emisiunilor de teleshopping.

───────

(210) M 2018 08019 (111)182286
(151) 27/11/2018
(732) SAMER TN S.R.L., SAT AFUMAŢI,

STR. LINIA DE CENTURĂ NR.
17, SPAŢIUL COMERCIAL NR.
227 SITUAT IN HALA C DIN
COMPLEXUL CHINA TOWN,
JUDEŢ ILFOV, AFUMAŢI, ILFOV,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
CLAUDIA MONICA FRISCH, ŞOS.
PANTELIMON, NR.243, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, 021608

(540)

TAGHDIS Porcelain Co.

(531) Clasificare Viena: 02.01.22; 04.03.07;
27.05.17; 27.05.01; 27.05.02

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

21. Sticlă brută sau semiprelucrată ( cu excepţia
sticlei folosite în construcţii), sticlărie respectiv:
vaze, carafe, ghivece de flori, căni, veselă,
farfurii, borcane, vase pentru fructe, damigene,
butelci, dopuri de sticlă, obiecte decorative
(figurine, statuete) din sticlă.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou, servicii de import-
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export, regruparea la un loc în avantajul terţilor
a diverselor produse în mod special a celor
solicitate în clasa 21 (exceptând transportul),
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod prin magazine en
gros sau en detail, prin cataloage de vânzare prin
corespondenţă sau prin mijloace electronice,
prin intermediul site-urilor web, prin intermediul
caselor de comenzi şi prin intermediul emisiunilor
de teleshopping.

───────

(210) M 2018 08418 (111)182471
(151) 12/12/2018
(732) Dunhill Tobacco of London

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

(540)

DESTINATION
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Software de calculator, platforme software de
calculator, aplicaţii software şi software pentru
a permite transmisia, accesarea, încărcarea,
postarea, afişarea, partajarea sau furnizarea
în alt mod a mijloacelor electronice sau a
informaţiilor, a textului, a legăturilor web şi a
imaginilor pe internet sau în alte reţele de
comunicaţii, software descărcabil prin internet
şi dispozitive fără fir (wireless), software
descărcăbil în domeniul reţelelor sociale,
software descărcabil sub formă unei aplicaţii
mobile.
34. Ţigări/ţigarete, tutun, brut sau prelucrat,
tutun de rulat (roll your own tobacco), tutun
de pipă, produse din tutun, înlocuitori de tutun
(nu pentru uz medical), trabucuri, ţigări de foi,
brichete pentru ţigări/ţigarete, brichete pentru
trabucuri (cigar lighters), chibrituri, articole
pentru fumători, hârtie pentru ţigări/ţigarete,
tuburi pentru ţigări/ţigarete, filtre pentru ţigări/
ţigarete, aparate 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.
41. Activităţi sportive, de divertisment şi
culturale, servicii de club de noapte
(divertisment), furnizarea de instruire, furnizare
de publicaţii electronice on-line cu conţinut definit
de utilizator, furnizarea de publicaţii electronice
online.
43. Servicii de bar, servicii de restaurant.

───────

(210) M 2019 01795 (111)182510
(151) 11/03/2019
(732) SC RAIOMA SWEET SRL, CALEA

PIETROASA NR. 48, JUDEŢUL
ARGEŞ, CÂMPULUNG, ARGEȘ,
ROMANIA

(540)

Mayore CHOCOLATE & CAKE

(531) Clasificare Viena: 01.01.05; 26.01.16;
26.01.18; 27.05.01

clase:
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase şi tăiţei, tapioca şi sago,
făină şi preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie şi cofetărie, ciocolată, îngheţată,
sorbeturi şi alte îngheţate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, plante aromatice

Limited, GLOBE HOUSE, 4
TEMPLE PLACE, LONDON, WC2R
2PG REGATUL UNIT

(740) INVENTA AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA 
SRL, B-DUL CORNELIU COPOSU,
 NR. 7,BL.104, SC.2, ET.1, AP.31, 
SECTOR 3,BUCUREŞTI, 030606, 
ROMANIA

(591) Culori revendicate: alb, maro
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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conservate, oţet, sosuri şi alte condimente,
gheaţă (apă îngheţată).

───────

(210) M 2019 05274 (111)182719
(151) 17/07/2019
(732) SC ANGELLI SPUMANTE &

APERITIVE SRL, BD. IULIU
MANIU NR. 341-359, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

ANGELLI CREMA DI COCCO

(531) Clasificare Viena: 25.01.19; 27.05.01;
27.05.02; 26.04.18; 29.01.15; 05.07.06;
05.03.13

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

33. Băuturi alcoolice (cu excepția berii), lichior.
───────

(210) M 2019 05869 (111)182720
(151) 12/08/2019
(732) SC ANGELLI SPUMANTE &

APERITIVE SRL, BD. IULIU
MANIU NR. 341-359, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

ANGELLI FRAGOLA
ALCOHOLFREE-
SENZA ALCOOL

(531) Clasificare Viena: 26.04.15; 26.04.16;
26.04.18; 05.07.08; 03.13.01; 27.05.02;
27.05.10; 27.05.17; 29.01.15

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

32. Băuturi din fructe fără alcool, vinuri fără
alcool.

───────

(740) CABINET M OPROIU SRL, STR.
POPA SAVU NR. 42, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) CABINET M OPROIU SRL, STR.
POPA SAVU NR. 42, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(591) Culori revendicate: roșu închis, vișiniu,
             gri, alb, negru, bej, auriu, verde, maro

(591) Culori revendicate: roz, roşu (deschis)
Pantone 192C, rosu (închis) Pantone
7426C, portocaliu (caramiziu) Pantone
173 C, auriu, negru, galben, verde,
maro, muştar, alb
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(210) M 2019 07538 (111)182431
(151) 22/10/2019
(732) METAL GLASS SRL, STR.

CRISAN NR.19, JUD. SUCEAVA,
FĂLTICENI, SUCEAVA, ROMANIA

(540)

METAL GLASS
Cu aplicarea prevederilor art. 23 alin. 1

din Legea 84/1998 rep. pentru denumirea
"METAL GLASS” din conţinutul mărcii.

(531) Clasificare Viena: 26.04.05; 27.05.01;
27.05.17; 27.05.22; 29.01.12

clase:
37. Servicii de înlocuire a ferestrelor, aplicarea
de folie de siguranță pe geamuri, construcție
de sere (montare și închidere cu geamuri),
construcții de grădină (montare și închidere
cu geamuri), instalare de ferestre, instalare
de folii pentru geamuri, instalare de garnituri
pentru ferestre, instalare de geamuri, instalare
de geamuri secundare, instalare de geamuri și
unități de geamuri, instalare de jaluzele, instalare
de rame de ferestre, instalare de structuri
de construcții cu sticlă, instalare de învelișuri
protectoare pentru geamuri, montare de geamuri
duble, montare de geamuri în florării (sere), la
ferestre, la uși și în sere, montare de sticlă de
geamuri, montare de sticlă izolantă în florării
(sere), la ferestre, la uși și în sere, montare
și reparații de jaluzele, înlocuirea de rame
pentru ferestre, întreținere de ferestre, renovarea
ferestrelor, reparare de jaluzele, reparații de
ferestre, servicii ale geamgiilor, servicii de
instalații și reparații de panouri din sticlă, servicii
de montare de sticlă de geamuri pentru clădiri,
spălarea ferestrelor, termoizolare de ferestre,
vopsire de rame pentru ferestre.

40. Fabricare la comandă de elemente de
construcție din oțel, fabricare la comandă de
elemente de construcție prefabricate, fabricarea
la comandă de componente termoplastice,
fabricație la comandă de componente turnate,
servicii de fabricare de jaluzele la comandă,
servicii de fabricare și de finisare de metale,
tâmplărie (producție la comandă), tâmplărie
(fabricare la comandă).

───────

(210) M 2019 07679 (111)182303
(151) 29/10/2019
(732) TUDOR MĂDĂRASAN, STR.

CAMPULUI NR. 260-262, JUD.
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

(540)

SMART DRIVER

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08;
27.05.15; 27.05.17; 29.01.12; 02.09.18

clase:
39. Transport, ambalare şi depozitare a
mărfurilor, organizare de călătorii.

───────

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

(740) CAVESCU SI  ASOCIATII  SRL,  STR.
GRIVIŢA, NR. 37E, JUDEŢUL ILFOV,
OTOPENI, 075100, ILFOV, ROMANIA

(591) Culori revendicate: roşu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2020 01083 (111)182768
(151) 13/02/2020
(732) EAST BRIDGE ESTATE SRL, SOS.

BUCURESTI-URZICENI NR. 38A,
CORP CLADIRE C1, JUD. ILFOV,
AFUMATI, ILFOV, ROMANIA

(540)

CANABIO MEDICAL
CANNABIS CLINIC

Cu aplicarea prevederilor Art. 23 alin. (1) din Legea
84/1998, republicată pentru denumirea „MEDICAL

CANNABIS CLINIC” din conținutul mărcii.

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08;
27.05.10; 05.03.13

clase:
35. Asistență administrativă privind exploatarea
sau conducerea unei întreprinderi comerciale,
Servicii de asistență administrativă în ceea ce
privește conducerea afacerilor sau a funcțiilor
comerciale ale întreprinderilor industriale sau
comerciale, Servicii asigurate de firme de
publicitate care se ocupă în principal de
comunicare publică, declarații sau anunțuri prin
toate mijloacele de difuzare, pentru toate tipurile
de produse sau servicii, Publicitate, conducerea
și administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 04141 (111)182174
(151) 19/06/2020
(732) S.C. GIXEN S.R.L., STR.

CRINILOR NR. 7, JUDEŢ
CĂLĂRAŞI, COMUNA
CIOCANESTI, SAT CIOCANEST,
CĂLĂRAȘI, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, VIVANDO
BUILDING, STR. 11 IUNIE, NR.
51, BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

Patrice

(531) Clasificare Viena: 05.05.20; 05.05.23;
27.05.01; 27.05.17

(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 (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

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

───────
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(210) M 2020 04142 (111)182175
(151) 19/06/2020
(732) S.C. GIXEN S.R.L., STR.

CRINILOR NR. 7, JUDEŢ
CĂLĂRAŞI, COMUNA
CIOCANESTI, SAT CIOCANEST,
CĂLĂRAȘI, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, VIVANDO
BUILDING, STR. 11 IUNIE, NR.
51, BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

BRIO

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.11.06

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

16. Şerveţele de hârtie, hârtie pentru şerveţele,
şerveţele de buzunar din hârtie, şerveţele de
masă din hârtie, şerveţele din hârte pentru faţă,
şerveţele pentru demachiat, din hârtie, şerveţele
de toaletă din hârtie, şerveţele de hârtie pentru
uz casnic.
35. Campanii de marketing, marketing de
produse, marketing promoţional, publicitate,
promovare şi marketing, consultanţă în
marketing, promovare, publicitate şi marketing
pentru pagini web online, distribuirea de
materiale publicitare, de marketing şi materiale
promoţionale, prezentarea de produse şi servicii
în scopuri promoţionale, publicitare, distribuţie
de produse în scopuri publicitare, promovarea
produselor şi serviciilor prin sponsorizare,
organizarea, coordonarea şi desfăşurarea de
târguri şi expoziţii în scopuri comerciale şi
publicitare, toate serviciile enumerate anterior
în legătură cu şerveţele de hârtie, hârtie pentru

şerveţele, şerveţele de buzunar din hârtie,
şerveţele de masă din hârtie, şerveţele din hârtie
pentru faţă, şerveţele pentru demachiat, din
hârtie, şerveţele de toaletă din hârtie, şerveţele
de hârtie pentru uz casnic, servicii de vânzare
cu ridicata şi cu amănuntul şi prin intermediul
reţelelor informatice mondiale de şerveţele de
hârtie, hârtie pentru şerveţele, şerveţele de
buzunar din hârtie, şerveţele de masă din hârtie,
şerveţele din hârtie pentru faţă, şerveţele pentru
demachiat, din hârtie, şerveţele de toaletă din
hârtie, şerveţele de hârtie pentru uz casnic,
prosoape de hârtie, prosoape de hârtie pentru
faţă, prosoape de hârtie pentru mâini.

───────

(210) M 2020 04881 (111)182293
(151) 14/07/2020
(732) S.C. O-MAC PĂDURE & GRĂDINĂ

S.R.L., STR. DEPOZITELOR
NR. 27, JUD. ARGEȘ, PITEȘTI,
ARGEȘ, ROMANIA

(540)

O'MAC
(531) Clasificare Viena: 29.01.01; 29.01.06;

27.05.01; 27.05.17

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

4. Uleiuri pentru motoare, uleiuri și gresanți
de lubrifiere, lubrifianți folosiți ca uleiuri pentru
angrenaje.
7. Generatoare, mașini și aparate agricole,
de grădinărit și silvice, coase (mașini), coase

(591) Culori revendicate: portocaliu (Pantone
164 C), gri închis (Pantone Cool Gray
11 C)
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electrice pentru grădină, cuțite de cositoare,
cultivatoare (mașini), cultivatoare (unelte
electrice pentru gazon și grădină), cultivatoare
cu motor, dispozitive de stropit (mașini),
dispozitive de tăiat crengi (acționate electric),
dispozitive electrice pentru grădinărit, dispozitive
pentru împrăștierea îngrășămintelor în linie
(mașini), distribuitoare de fertilizanți (unelte
agricole remorcate de tractor), distribuitoare
de îngrășăminte (unelte agricole remorcate de
tractor), ferăstraie pentru defrișare (mașini),
ferăstraie electrice pentru tăierea crengilor
uscate, ferăstraie motorizate pentru tăierea
crengilor uscate, instalații de muls pentru
extracția automată a laptelui, instrumente
agricole, altele decât cele acționate manual,
instrumente pentru horticultură (mașini), mașini
agricole pentru cultivarea pământului, mașini
agricole pentru plantarea semințelor, mașini
agricole pentru tăierea ierbii, mașini agricole
remorcabile, mașini de cultivat, mașini de
balotare, mașini de semănat, mașini de tuns
gardul viu, mașini de tuns gazon, mașini
de tuns iarba autopropulsate, mașini de tuns
gazonul mecanice, mașini electrice de tuns
iarba, mașini pentru horticultură, mașini pentru
rostuirea dinților de ferăstrău (pentru exploatarea
forestieră sau prelucrarea lemnului), mașini-
unelte agricole, motocultivatoare de grădină,
motocultoare (mașini agricole), motocultivatoare
pentru agricultură, motocositoare robotizate,
motocositoare pentru tunderea gazonului, cu
scaun, motocultivatoare electrice pentru gazon
și grădină, motocultoare (mașini) care se
remorchează la vehicule, mașini de tocat paie,
mașini de muls, pluguri, pulverizatoare (mașini)
pentru agricultură, pulverizatoare (mașini) pentru
horticultură, pulverizatoare pentru agricultură,
racorduri pentru uneltele agricole, scarificatoare
(mașini agricole), scule de grădinărit (electrice),
semănători pentru mașini agricole, tocătoare
(mașini), mașini de tuns gazon, unelte de
curățat gazonul (mașini), utilaje agricole, utilaje
agricole altele decât unelte de mână acționate
manual, utilaje de scarificare folosite în grădini,
ferăstraie robotice de mână acționate cu motor,
mecanisme robotizate folosite în agricultură,
mecanisme robotizate folosite în viticultură,
roboți pentru mașini-unelte, pompe de apă
acționate cu motor, pompe de apă pentru
utilizare în iazuri de grădină.
8. Aparate pentru distrugerea paraziților de
plante, cu acționare manuală, dispozitive de
pulverizare neelectrice care pot fi purtate în
spate.
9. Încălțăminte de protecție, viziere de protecție,
căști de protecție, ochelari de protecție, șepci

de protecție, cizme (încălțăminte de protecție),
mănuși de protecție împotriva accidentelor,
echipamente de protecție și siguranță,
combinezoane de protecție, încălțăminte de
protecție pentru lucru.
25. Șepci (articole de îmbrăcăminte), haine de
lucru (îmbrăcăminte).
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu uleiuri pentru motoare, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu uleiuri pentru motoare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu uleiuri și gresanți de lubrifiere, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu uleiuri și
gresanți de lubrifiere, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu lubrifianți folosiți ca
uleiuri pentru angrenaje, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu lubrifianți folosiți ca
uleiuri pentru angrenaje, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu generatoare, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu generatoare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu mașini și aparate agricole, de grădinărit și
silvice, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu mașini și aparate agricole, de grădinărit și
silvice, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu coase (mașini), servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu coase (mașini), servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu coase
electrice pentru grădină, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu coase electrice pentru
grădină, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu cuțite de cositoare servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu cuțite de
cositoare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu cultivatoare (mașini), servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu cultivatoare
(mașini), servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu cultivatoare (unelte electrice pentru
gazon și grădină), servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu cultivatoare (unelte electrice
pentru gazon și grădină), servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu cultivatoare cu
motor, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu cultivatoare cu motor, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu dispozitive de
stropit (mașini), servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu dispozitive de stropit (mașini),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
dispozitive de tăiat crengi (acționate electric),
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
dispozitive de tăiat crengi (acționate electric),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
dispozitive electrice pentru grădinărit, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu dispozitive
electrice pentru grădinărit, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu dispozitive pentru
împrăștierea îngrășămintelor în linie (mașini),
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servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
dispozitive pentru împrăștierea îngrășămintelor
în linie (mașini), servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu distribuitoare de fertilizanți (unelte
agricole remorcate de tractor), servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu distribuitoare
de fertilizanți (unelte agricole remorcate de
tractor), servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu distribuitoare de îngrășăminte
(unelte agricole remorcate de tractor), servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu distribuitoare
de îngrășăminte (unelte agricole remorcate de
tractor), servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu ferăstraie pentru defrișare (mașini),
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu ferăstraie pentru defrișare (mașini), servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
ferăstraie electrice pentru tăierea crengilor
uscate, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu ferăstraie electrice pentru tăierea crengilor
uscate, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu ferăstraie motorizate pentru tăierea
crengilor uscate, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu ferăstraie motorizate pentru
tăierea crengilor uscate, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu instalații de muls
pentru extracția automată a laptelui, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu instalații
de muls pentru extracția automată a laptelui,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
instrumente agricole, altele decât cele acționate
manual, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu instrumente agricole, altele decât
cele acționate manual, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu instrumente pentru
horticultură (mașini), servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu instrumente pentru
horticultură (mașini), servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu mașini agricole pentru
cultivarea pământului, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu mașini agricole pentru
cultivarea pământului, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu mașini agricole pentru
plantarea semințelor, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu mașini agricole pentru
plantarea semințelor, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu mașini agricole pentru
tăierea ierbii, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu mașini agricole pentru tăierea ierbii,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu mașini agricole remorcabile, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu mașini agricole
remorcabile, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu mașini de cultivat, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu mașini de cultivat,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu mașini de balotare, servicii de vânzare cu

ridicata în legătură cu mașini de balotare, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu mașini
de semănat, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu mașini de semănat, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu mașini de
tuns gardul viu (mașini), servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu mașini de tuns gardul viu
(mașini), servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu mașini de tuns gazon, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu mașini de tuns
gazon  servicii  de  vânzare  cu  amănuntul  în 
legătură  cu mașini  de  tuns  iarba 
autopropulsate, servicii devânzare cu ridicata 
în  legătură  cu  mașini  de tuns  iarba 
autopropulsate,  servicii  de  vânzare cu 
amănuntul  în  legătură  cu  mașini  de  tuns
gazonul mecanice, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu mașini de tuns gazonul mecanice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu mașini electrice de tuns iarba, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu mașini
electrice de tuns iarba, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu mașini pentru
horticultură, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu mașini pentru horticultură, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu mașini
pentru rostuirea dinților de ferăstrău (pentru
exploatarea forestieră sau prelucrarea lemnului),
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
mașini pentru rostuirea dinților de ferăstrău
(pentru exploatarea forestieră sau prelucrarea
lemnului), servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu mașini-unelte agricole, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu mașini-
unelte agricole, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu motocultivatoare de grădină,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
motocultivatoare de grădină, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu motocultoare
(mașini agricole), servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu motocultoare (mașini
agricole), servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu motocultivatoare pentru agricultură,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu motocultivatoare pentru agricultură, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
motocositoare robotizate, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu motocositoare robotizate,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu motocositoare pentru tunderea gazonului, cu
scaun, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu motocositoare pentru tunderea gazonului,
cu scaun, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu motocultivatoare electrice pentru
gazon și grădină, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu motocultivatoare electrice
pentru gazon și grădină, servicii de vânzare cu
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amănuntul în legătură cu motocultoare [mașini]
care se remorchează la vehicule, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu motocultoare
(mașini) care se remorchează la vehicule,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu mașini de tocat paie, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu mașini de tocat
paie, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu mașini de muls, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu mașini de muls,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu pluguri, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu pluguri, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu pulverizatoare (mașini)
pentru agricultură, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu pulverizatoare (mașini) pentru
agricultură, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu pulverizatoare (mașini) pentru
horticultură, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu pulverizatoare (mașini) pentru
horticultură, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu pulverizatoare pentru agricultură,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
pulverizatoare pentru agricultură, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu racorduri
pentru uneltele agricole, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu racorduri pentru uneltele
agricole, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu scarificatoare (mașini agricole),
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu scarificatoare (mașini agricole), servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu scule
de grădinărit (electrice), servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu scule de grădinărit
(electrice), servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu semănători pentru mașini agricole,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
semănători pentru mașini agricole, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu tocătoare
(mașini), servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu tocătoare (mașini), servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu mașini de
tuns gazon, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu mașini de tuns gazon, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu unelte de
curățat gazonul (mașini), servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu unelte de curățat gazonul
(mașini), servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu utilaje agricole, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu utilaje agricole, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu utilaje
agricole altele decât unelte de mână acționate
manual, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu utilaje agricole altele decât unelte de
mână acționate manual, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu utilaje de scarificare
folosite în grădini, servicii de vânzare cu ridicata

în legătură cu utilaje de scarificare folosite în
grădini, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu ferăstraie robotice de mână acționate
cu motor, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu ferăstraie robotice de mână acționate
cu motor, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu mecanisme robotizate folosite în
agricultură, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu mecanisme robotizate folosite în
agricultură, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu mecanisme robotizate folosite
în viticulture, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu mecanisme robotizate folosite
în viticultură, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu roboți pentru mașini-unelte,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
roboți pentru mașini-unelte, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu pompe de apă
acționate cu motor, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu pompe de apă acționate
cu motor, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu pompe de apă pentru utilizare
în iazuri de grădină, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu pompe de apă pentru
utilizare în iazuri de grădină, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu aparate pentru
distrugerea paraziților de plante, cu acționare
manuală, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu aparate pentru distrugerea paraziților
de plante, cu acționare manuală, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu dispozitive
de pulverizare neelectrice care pot fi purtate
în spate, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu dispozitive de pulverizare neelectrice
care pot fi purtate în spate, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu încălțăminte de
protecție, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu încălțăminte de protecție, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu viziere
de protecție, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu viziere de protecție, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu căști
de protecție, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu căști de protecție, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu ochelari
de protecție, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu ochelari de protecție, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
șepci de protecție, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu șepci de protecție,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
cizme (încălțăminte de protecție), servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu cizme
(încălțăminte de protecție), servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu mănuși de protecție
împotriva accidentelor, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu mănuși de protecție
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împotriva accidentelor, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu echipamente de
protecție și siguranță, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu echipamente de
protecție și siguranță, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu combinezoane de
protecție (îmbrăcăminte), servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu combinezoane de
protecție (îmbrăcăminte), servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu șepci (articole de
îmbrăcăminte), servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu șepci (articole de îmbrăcăminte),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu încălțăminte de lucru, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu încălțăminte de lucru
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
haine de lucru, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu haine de lucru.

───────

(210) M 2020 05449 (111)182369
(151) 04/08/2020
(732) RAIFFEISEN BANK SA, CALEA

FLOREASCA NR. 246 C,
CLĂDIREA SKY TOWER, ET.
2-7, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

Raiffeisen Smart
Mobile Business

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

36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
42. Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
cât şi cercetarea şi proiectarea aferente, servicii
de analiză şi cercetare industrială, proiectare şi
dezvoltare hardware şi software.

───────

(210) M 2020 05450 (111)182370
(151) 04/08/2020
(732) RAIFFEISEN BANK SA, CALEA

FLOREASCA NR. 246 C,
CLĂDIREA SKY TOWER, ET.
2-7, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

Raiffeisen Smart Mobile BIZ

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

36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
42. Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
cât şi cercetarea şi proiectarea aferente, servicii
de analiză şi cercetare industrială, proiectare şi
dezvoltare hardware şi software.

───────
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(210) M 2020 05706 (111)182371
(151) 13/08/2020
(732) S.C. VIA VITICOLA S.R.L.,

STR. GENERAL CONSTANTIN
BUDISTEANU NR. 26, CORP
A1, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

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

(540)

CETATEA DIN SOARE

(531) Clasificare Viena: 07.01.06; 27.05.02;
27.05.10; 27.05.17

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

33. Vinuri provenind din Republica Moldova.
───────

(210) M 2020 05818 (111)182178
(151) 18/08/2020
(732) DAN GASHRI, CALEA VICTORIEI

101, BL. B, SC. B, AP. 48, SECTOR
1, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

PITA
Cu aplicarea prevederilor Art. 22 alin. (1) din

Legea 84/1998, republicată în anul 2020,
pentru denumirea „PITA” din conținutul mărcii.

(531) Clasificare Viena: 08.01.25; 05.09.21;
27.05.01; 27.05.02; 29.01.15

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

30. Lipii cu pui, pâine cu umplutură, produse
alimentare preparate din amidon de porumb,
produse alimentare preparate din făină de
cereale, sandvișuri care conțin carne de vită
tocată.
43. Servicii oferite de fast-fooduri, pregătirea
și furnizare de alimente și băuturi destinate
consumului imediat.

───────

(591) Culori revendicate: alb, negru, verde
deschis, bej, mov
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(210) M 2020 06036 (111)182180
(151) 27/08/2020
(732) MARSILIAN TECHNOLOGIES

S.R.L, STR. MARESAL
ALEXANDRU AVERESCU NR. 6,
BL. L1, SC. 3, AP.4, JUD. DOLJ,
CRAIOVA, DOLJ, ROMANIA

(540)

grileadmitere
Cu aplicarea prevederilor Art. 22 alin. (1) din

Legea 84/1998, republicată în anul 2020, pentru
denumirea „grileadmitere” din conținutul mărcii.

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08;
05.13.01; 09.07.22; 02.01.01; 02.01.23

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

divertisment sau culturale, furnizare de evaluări
ale utilizatorilor în scopuri de divertisment
sau culturale, furnizare de publicații dintr-
o rețea globală de calculatoare sau de pe
internet care pot fi consultate, furnizare de
publicații electronice, furnizare de publicații
electronice dintr-o rețea globală de calculatoare
sau de pe internet, nedescărcabile, furnizare
de publicații electronice online, nedescărcabile,
furnizare de publicații on-line, publicare de
afișe, publicare de broșuri, publicare de cărți,
publicare de cataloage, publicare de cărți
audio, publicare de cărți educative, publicare
de cărți electronice și periodice pe internet,
publicare de cărți instructive, publicare de
cărți și periodice electronice online, publicare
de cărți și recenzii, publicare de cărți și
reviste, publicare de documente, publicare de
documente în materie de pregătire profesională,
știință, dreptul public și probleme sociale,
publicare de ghiduri pentru învățământ și
instruire, publicare de lucrări științifice, publicare
de lucrări științifice privind tehnologia medicală,
publicare de materiale care pot fi accesate prin
intermediul bazelor de date sau prin internet,
publicare de materiale didactice, publicare de
materiale didactice educative, publicare de
materiale educative, publicare de materiale
editoriale pe site-uri accesibile printr-o rețea
globală de calculatoare, publicare de materiale
educative tipărite, publicare de materiale pe
suporturi de date magnetice sau optice,
publicare de materiale tipărite în domeniul
educativ, publicare de materiale tipărite în format
electronic, publicare de materiale tipărite în
format electronic pe internet, publicare de reviste
electronice, publicare de reviste cu informații
științifice, publicare de reviste pe internet,
publicare de reviste în format electronic pe
internet, publicare de texte educative, publicare
de texte, publicare de texte medicale, publicare
de texte sub formă de mijloace electronice,
publicare de texte și imagini, inclusiv în
format electronic, altele decât cele în scopuri
publicitare, publicare de texte, altele decât
textele publicitare, publicare multimedia, servicii
educaționale pe calculator, servicii educaționale
asistate pe calculator.

───────

(591) Culori revendicate: albastru (HEX
#206fba), gri (HEX #787878)

41. Educație, divertisment și sport, educație
și instruire, furnizare de activități culturale,
furnizare de conținut audio online nedescărcabil,
furnizare de imagini online nedescărcabile,
furnizare de informații despre activități culturale,
furnizare de informații online referitoare la
mijloace media audio și vizuale, furnizare de
informații referitoare la cărți, furnizare de poze
online  nedescărcabile,  furnizare  de  programe 
de  televiziune,  nedescărcabile,  cu ajutorul 
serviciilor de transmisie video la cerere, creare 
(redactare)  de  conținut  educațional  pentru
podcasturi, creare (redactare) de podcast-uri,
editare de cărți și recenzii, editare de materiale
tipărite care conțin poze, altele decât cele de
uz publicitar, editare de publicații, editare de
texte scrise, cu excepția textelor publicitare,
editare, întocmire de rapoarte și redactare de
texte, cu excepţia celor publicitare, furnizare
de clasamente ale utilizatorilor în scopuri de
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(210) M 2020 06508 (111)182506
(151) 15/09/2020
(732) SC BILANCIA EXIM SRL, DN 1,

SOSEAUA BUCURESTI-PLOIESTI
KM 19.3, STR. BALANTEI NR.
46, SAT PETRESTI, JUD. ILFOV,
COMUNA CORBEANCA, ILFOV,
ROMANIA

(540)

BILANCIA CUBES

(531) Clasificare Viena: 27.05.17; 27.05.25;
26.04.02; 26.04.08

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

35. Publicitate, managementul și administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
36. Afaceri imobiliare și financiare.

───────

(210) M 2020 06648 (111)182306
(151) 21/09/2020
(732) DE MAR SPECIAL S.R.L.,

STRADA GARII, NR. 731, JUDEŢ
BRAŞOV, SAT HARMAN,COMUNA
HARMAN, BRAȘOV, ROMANIA

(740) WEIZMANN, ARIANA & PARTNERS
S.R.L., STR. 11 IUNIE NR. 51,
CLADIREA VIVANDO, ET. 1, BIROURI
A14-A15, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

ELEGANT HOUSE
În conformitate cu art. 22 alin. (1) din Legea nr.
84/1998, republicată, cu adresa înregistrată la

OSIM sub nr. 1008884/30.03.2021, solicitantul a
depus declaraţia pentru neinvocarea unui drept

exclusiv cu privire la denumirea ELEGANT HOUSE.

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.11.05; 29.01.13

clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou,
intermediere în acordurile privind vânzarea-
cumpărarea de bunuri, servicii publicitare
privind vânzarea de bunuri, marketing imobiliar,
publicitate pentru imobile comerciale sau
rezidențiale, servicii de publicitate în domeniul
imobiliar, analiză de marketing în domeniul
imobiliar, organizare de evenimente, expoziții,
târguri și spectacole în scopuri comerciale,
promoționale și publicitare, servicii de promovare
în domeniul construcţiilor, şi anume organizarea
de proiecte de promovare a construcţiilor la
nivel de organizaţie, servicii de coordonare de
proiecte de afaceri pentru proiecte de construcţii,
dezvoltare de concepte de utilizare pentru bunuri

(591) Culori revendicate: Bej, Auriu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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imobiliare în domeniul economic, mediere şi
încheiere de tranzacţii comerciale pentru terţi.
36. Afaceri imobiliare, acordare de finanţare
pentru promovarea proiectelor imobiliare,
administrare de bunuri imobiliare şi de imobile,
închiriere de apartamente, servicii imobiliare,
servicii de finanţare pentru achiziții imobiliare,
asistență în domeniul achizițiilor imobiliare,
servicii de consultanță privind proprietățile
imobiliare, servicii pentru construcţii, şi anume
pregătire financiară a proiectelor de construcţii,
curtaj în proprietăţi imobiliare, dezvoltare de
concepte de utilizare pentru imobile din punct
de vedere financiar, gestionarea proprietăţilor
(imobiliare).
37. Servicii de construcţii, construirea de
zone rezidențiale, construcție de proprietăți
rezidențiale, construcții de clădiri rezidențiale,
consultanță privind construcția de clădiri și
de clădiri rezidențiale, construcții de clădiri
rezidențiale și comerciale, construire de proiecte
imobiliare, servicii de antreprenoriat, şi anume
realizarea proiectelor de construcţie (servicii de
construcţii).
43. Restaurante şi cazare temporară, închiriere
de cazare temporară în case şi apartamente
de vacanţă, furnizare de cazare temporară în
apartamente de vacanţă, servicii de cazare
hotelieră, servicii de cazare temporară, servicii
ale agenţiilor de cazare, organizare de
cazare pentru turişti, servicii de cazare pentru
evenimente, servicii de cazare pentru vacanţe.

───────

(210) M 2020 07220 (111)182221
(151) 09/10/2020
(732) RĂZVAN ALEXANDRU

CONSTANTIN RANETTI, ALEEA
LT. GHEORGHE STÂLPEANU
NR.2, SCARA 2 ET.1 AP.14,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 011482,
ROMANIA

(540)

Tviern Antzaar
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
25. Îmbrăcăminte, articole pentru acoperirea
capului, articole de încălțăminte, articole de
îmbrăcăminte.

28. Jucării, jocuri și articole de joacă, aparate
pentru parcuri de distracții și terenuri de joacă,
articole și echipament de sport (articole sportive).
41. Servicii educative, de divertisment și
sportive, educație, divertisment și sport.

───────

(210) M 2020 07715 (111)182555
(151) 26/10/2020
(732) LIFELINE SERVICES SRL,

SOSEAUA VIRTUTII NR. 19D,
ET. 4, CAM. 1, SECTOR 6,
BUCUREȘTI, 060783, ROMANIA

(540)

Lifeline

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.11

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

5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluși, suplimente alimentare pentru oameni
și animale, plasturi și materiale pentru
pansamente, dezinfectante.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare la
acestea, servicii de analiză industrială, cercetare
industrială și proiectare industrială, servicii de
control al calității și de autentificare, crearea
și dezvoltarea calculatoarelor și a programelor
de calculator, toate serviciile anterior menționate
în legătură cu celule stem, produse de terapie
celulară, recolatare și depozitare/stocare de
celule stem.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă și de îngrijire a frumuseții pentru
oameni sau animale, servicii de agricultură,

(591) Culori revendicate: turcoaz (HEX
#3899b0)
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acvacultură, horticultură și silvicultură, toate
serviciile anterior menționate în legătură cu
celule stem, produse de terapie celulară,
recolatare și depozitare/stocare de celule stem.

───────

(210) M 2020 07767 (111)182544
(151) 28/10/2020
(732) SC GRUP SIMEX SRL, STR.

MUREȘULUI NR. 1A, JUD.
MURES, NAZNA, MUREȘ,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL SANTA
VALENTINA, STR. KOOS FERENCZ,
BL. 21, AP. 44, JUD. MURES, TÂRGU
MUREȘ, MUREȘ, ROMANIA

(540)

ARGENTO

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
03.04.07; 03.04.11; 03.04.24

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

6. Coloane publicitare din metal, aliaje din
metale comune, plăci de ancorare, plăci de
fundaţie, ancore cu excepția celor automate,
oţel cornier, embleme metalice pentru vehicule,
balustrade din metal, benzi metalice pentru
legare, benzi metalice pentru înfăşurare
sau fixare, sârmă ghimpată, bare pentru
balustradele metalice, coşuri metalice, şuruburi
metalice pentru prinderea cablurilor, legături
metalice, bolţuri metalice, bolţuri, plate metalice,
închizători metalice pentru cutii, colţare metalice
pentru construcţii, colţare metalice pentru
mobilă, aliaje de sudură, bare de oţel tras
la rece, materiale de construcţii din metal,
panouri de construcţii din metal, construcţii,
transportabile, din metal, construcţii din metal,
cabluri metalice, neelectrice, lanţuri pentru

vite, lanţuri metalice, lăzi metalice/containere
metalice, cornişe metalice, opritoare metalice
pentru uşi, mânere metalice pentru uşi, tăblii
metalice pentru uşi, zăvoare metalice pentru
uşi, bare de metal trase la rece si lustruite,
grătare metalice, bolţuri cu ochi/şuruburi cu
inel, fitinguri metalice pentru ferestre, fitinguri
metalice pentru construcţii, matriţe metalice de
turnătorie, cadre metalice pentru construcţii,
porţi metalice, grătare metalice/grilaje metalice,
balamale metalice, cârlige (feronerie), numere
metalice pentru case, neluminoase, grilaje din
fier pentru ferestre, grilaje din fier pentru
uşi, încuietori metalice, zăvoare metalice,
zăbrele metalice/gratii metalice, cutii poştale
metalice, piuliţe metalice, stâlpi metalici de gard,
scripeţi metalici, alţii decât cei pentru maşini,
glisiere metalice pentru uşi glisante, lanţuri
de siguranţă din metal, închizători metalice
pentru fixarea ferestrei, şuruburi metalice, foi şi
plăci metalice, plăci metalice pentru construcţii,
aliaje din oţel, sârmă din oţel, stâlpi de oţel,
table din oţel, ţevi din oţel/tuburi din oţel,
construcţii din oţel, opritoare metalice, cutii
de scule din metal, goale, dulapuri pentru
scule din metal, goale, elemente de fixare
metalice de perete placări metalice pentru
pereţi utilizate în construcții, plăci metalice de
căptuşit pereți, şaibe metalice, opritoare metalice
pentru ferestre, elemente metalice pentru fixarea
ferestrelor, cadre metalice pentru ferestre, sârmă
din metal comun, sârmă din aliaje metalice
comune, cu excepţia firelor fuzibile.
7. Utilaje agricole, plăci (componente
ale maşinilor)/plăci de zăvorâre, rulmenţi
(componente ale maşinilor), rulmenţi
pentru arborii de transmisie, capote
metalice (componente ale maşinilor)/apărătoare
(componente)/capace de protecţie (componente
ale maşinilor), unelte de mână, altele decât
cele acţionate manual, carcase (componente ale
maşinilor), matriţe (componente ale maşinilor)
şurubelniţe, electrice.
8. Ustensile abrazive (ustensile de mână),
ustensile agricole, acţionate manual, ustensile
pentru ascuţirea lamelor, lame pentru rindele,
lame (unelte de mână), maşini de găurit, unelte
pentru tăiat (unelte de mână), săpătoare (unelte
de mână), unelte pentru grădină, acţionate
manual, ciocane (unelte de mână), unelte de
perforare (unelte de mână), rindele (unelte de
mână), patenţi, fiare de polizat (unelte pentru
lustruit)/unelte de fier pentru lustruit, unelte de
ştanţare (unelte de mână)/ştanţe (unelte de
mână), instrumente de şlefuit.
37. Servicii de construcţie metalice şi piese
ştanţate, ascuţirea cuţitelor, vopsire, interioară şi
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exterioară a clădirilor industriale şi civile, servicii
de electricieni în construcţii industriale şi civile,
protecţie anticorozivă în construcţii industriale şi
civile.

───────

(210) M 2020 08038 (111)182472
(151) 06/11/2020
(732) VLAD ȘTEFĂNESCU, ALEEA

POTAISA NR. 5, BL. A17, SC.
D, ET. 3, AP. 53, SECTOR 6,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

BEAN TO CUP

(531) Clasificare Viena: 02.01.18; 02.01.23;
27.05.01; 27.05.17; 11.03.03

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou, toate
aceste servicii în legătură cu cafea.
42. Crearea și mentenanța site-urilor web.

───────

(210) M 2020 08041 (111)182718
(151) 06/11/2020
(732) VIPEX PROD SRL, STR.

LEORDENI NR. 94, CORP C5,
PARTER, JUDEȚUL ILFOV,
POPEȘTI LEORDENI, ILFOV,
ROMANIA

(540)

VIPEX Since 1991
(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08;

27.05.10; 27.07.01; 24.15.01; 26.01.03

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

7.  Mașini automate de vânzare (automate de
vânzare).

(591) Culori revendicate: portocaliu, gri, alb
negru

9. Aparate și instrumente de uz științific, nautic,
topografic, pentru fotografie, cinematografie,
optică, cântărire, măsurare, semnalizare,
verificare, salvare si învățământ, aparate și
instrumente pentru conducerea, distribuția,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric, aparate pentru
înregistrarea, transmiterea și reproducerea
sunetului sau imaginii, suporturi magnetice de
înregistrare, discuri acustice, mecanisme pentru
aparate care funcționează cu fise, case de
marcat, mașini de calculat, echipamente de
prelucrare a datelor și calculatoare, echipament
pentru stingerea incendiilor,    cu excepţia
aparatelor şi instrumentelor pentru fotografie,
cinematografie, aparate pentru înregistrarea,
transmiterea şi reproducerea sunetului sau
imaginii, suporturi magnetice de înregistrare,
discuri acustice, niciunul din produsele din clasa
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9 nu sunt în legătură cu: produse de control
al accesului, de interfon video, de interfon
audio, de supraveghere, camere inclusiv dar fără
limitare la camerele digitale, camere de reţea,
camere web şi camere IP, codificatoare video,
decodoare video, servere pentru documente în
reţea, servere pentru imprimante, produse video
pentru reţele, radare, difuzoare, microfoane,
software sau accesorii pentru produsele excluse
de mai sus.

───────

(210) M 2020 08521 (111)182518
(151) 24/11/2020
(732) EL PREST GUM 2007 S.R.L.,

STR. EREMIA GRIGORESCU,
BL. P15, SC. A, ET. 3, AP. 14,
JUDEŢ ARGEŞ, PITESTI, ARGEȘ,
ROMANIA

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

(540)

SuperBILE ROTEŞTE
şi ZÂMBEŞTE

(531) Clasificare Viena: 26.01.01; 29.01.15;
27.05.01; 27.05.17

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

7. Automate (distribuitoare automate) conţinând
jucării şi gumă de mestecat sub formă de

bile, pentru copii, mașini automate de vânzare
conţinând jucării şi gumă de mestecat sub formă
de bile, pentru copii, distribuitoare automate
(acționate cu monede) conţinând jucării şi
gumă de mestecat sub formă de bile, pentru
copii, distribuitoare automate (acționate cu fise)
conţinând jucării şi gumă de mestecat sub formă
de bile, pentru copii, distribuitoare de gumă
de mestecat sub formă de bile, distribuitoare
automate de jucării.
28. Jocuri, jucării și articole pentru joacă, mingi
din cauciuc.
35. Închiriere, închiriere și leasing de automate
(distribuitoare automate) conţinând jucării şi
gumă de mestecat sub formă de bile, pentru
copii, regruparea în avantajul terţilor a jucariilor,
mingi din cauciuc permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere cât mai comod prin
magazine en gros sau en detail, prin cataloage
de vânzare prin corespondență, prin mijloace
electronice, prin intermediul siteurilor web și prin
intermediul emisiunilor de teleshopping, servicii
de vânzare cu ridicata şi amănuntul referitoare
la jucării, mingi din cauciuc, servicii de vânzare
cu ridicata si amănuntul online referitoare la
jucarii, mingi din cauciuc, servicii de publicitate,
marketing și promovare pentru jucării, automate
(distribiutoare automate) conţinând jucării şi
gumă de mestecat sub formă de bile, pentru
copii.
37. Servicii de instalare, întreținere, reparații,
revizii și asistență pentru automate
( distribuitoare automate) conţinând jucării şi
gumă de mestecat sub formă de bile, pentru
copii.

───────

(210) M 2020 08538 (111)182218
(151) 25/11/2020
(732) CARPAT GUARD INTERVENTII

SRL, STR. ALEXANDRU MORUZZI
NR. 5, BL. A13, SC. 1, ET. 6, AP.
21, SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

CARPAT GUARD INTERVENTII
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecţia bunurilor şi persoanelor, servicii

(591) Culori revendicate: albastru, galben,
roşu, verde, portocaliu, alb, negru
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personale şi sociale oferite de terţi pentru
satisfacerea unor nevoi individuale.

───────

(210) M 2021 00434 (111)182199
(151) 21/01/2021
(732) IOAN FLEȘER, STR. ALEXANDRU

BORZA 43, JUDEŢ ALBA, BLAJ,
ALBA, ROMANIA

(540)

Domeniile Blajului

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

33.  Băuturi alcoolice din arealul Blaj.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, furnizare de informații
și consiliere pentru clienți cu privire la selecția
produselor și articolelor de achiziționat, informații
și asistență comerciale pentru consumatori,
prelucrare electronică a comenzilor, servicii de
comandă cu ridicata, servicii de aprovizionare cu
băuturi alcoolice pentru terți (achiziție de bunuri
pentru alte întreprinderi), servicii de comandă
online în domeniul restaurantelor care oferă
mâncare la pachet și livrare la domiciliu, servicii
de agenţii de de import și export.
43. Servicii de cazare temporară, cazare
temporară, asigurarea de hrană și băuturi,
servicii de informare, de consiliere și de
rezervare în legătură cu furnizarea de alimente
și băuturi, servicii de informare, de consiliere și
de rezervare în legătură cu cazarea temporară,
furnizare de cazare temporară.

───────

(210) M 2021 01237 (111)182360
(151) 17/02/2021
(732) DAB AUTO SERV SRL, STR.

CORNUL LUNCII NR. 2-4, SECTOR
3, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

DAB AUTO SERV

(531) Clasificare Viena: 27.05.17; 29.01.11;
26.11.06; 26.11.08

clase:
12. Autoturisme, autovehicule, vehicule,
vehicule și mijloace de transport.
35. Publicitate prin internet pentru vânzare de
automobile, servicii publicitare privind vânzarea
de bunuri mobile, servicii de publicitate
pentru vânzarea de produse, intermedierea
contractelor de cumpărare și vânzare pentru
terți, intermediere în acordurile privind vânzarea-
cumpărarea de bunuri, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu vehicule, furnizare
de informații prin internet privind vânzarea de
automobile, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la piese pentru automobile, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu accesorii
pentru automobile, publicitate, publicitate online,
publicitate și marketing, servicii de publicitate,
servicii de publicitate, marketing și promovare,
servicii de publicitate privind automobilele,
servicii de promovare și publicitate, servicii
de publicitate furnizate prin internet, servicii
de publicitate privind industria automobilelor,
servicii de publicitate și marketing online, servicii
de publicitate și de promovare de vânzări.
37. Servicii de service pentru repararea
autovehiculelor, servicii de întreținere și reparații
de autovehicule pentru transportul de pasageri,
servicii de întreținere, service și reparare de
vehicule.
39. Servicii de închirieri de autovehicule, servicii
de închiriere de autovehicule, servicii de tractare
cu autovehicule, servicii de tractare vehicule.

(591) Culori revendicate: albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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42. Servicii de inspecție a autovehiculelor
(verificarea stării tehnice pentru circulația pe
drumurile publice).

───────

(210) M 2021 02441 (111)182736
(151) 24/03/2021
(732) TEOCRIS LANDSCAPING S.R.L.,

SAT SĂLICEA NR. 184, JUDETUL
CLUJ, COMUNA CIURILA, CLUJ,
ROMANIA

(540)

GRĂDINI CLUJ

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12;
05.05.20

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

31. Plante și flori naturale.
37. Ameliorarea solului (servicii de construcții),
aplicarea de căptușeli în bazinele de înot,
aplicarea de straturi de protecție de suprafață,
aplicarea de vopsea de protecție pe lemn,
instalare și reparare de dispozitive pentru irigații,
servicii de construcții civile privind irigațiile.
44. Consultanță referitoare la peisagistică,
servicii de horticultură, grădinărit și amenajare
peisagistică, amenajare peisagistică de grădini
pentru terți, întreținere de grădini, proiectare
(design) de grădini, servicii pentru îngrijirea
grădinilor, servicii de amenajare a grădinilor,
îngrijirea grădinii sau a straturilor de flori,
furnizare de informații despre plantarea pomilor
în grădini, servicii de consiliere cu privire la
proiectarea de grădini.

───────

(210) M 2021 02510 (111)182459
(151) 26/03/2021
(732) MIRAMAX IMPORT EXPORT

SRL, STR. ION NEGOITESCU NR.
9D, JUD. CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
400418, CLUJ, ROMANIA

(540)

MIRAMAX PARTNER
FOR QUALITY EST, 2012

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.05;
29.01.12

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

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

───────

(210) M 2021 02514 (111)182473
(151) 26/03/2021
(732) MATRAX LTD, 111 BULGARIA

BLVD, SOFIA, 1404, BULGARIA
(540)

isleep
(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12

(591) Culori revendicate: verde (HEX
#00A651), galben (HEX #FDB813)

(591) Culori revendicate: roşu (Pantone1815),
 negru (Pantone black)
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

20. Saltele, paturi, mobila, canapele, scaune,
birouri, perne, somiere, cadre de pat, accesorii
respectiv: noptiere, mobilier pentru birou,
mobilier pentru casă, dulapuri, protecţii pentru
saltea, toppere pentru saltea.
24. Huse pentru saltea, lenjerie de pat.

───────

(210) M 2021 02552 (111)182460
(151) 29/03/2021
(732) CRISPO OIL SRL, STR. GELLÉRT

SÁNDOR NR. 2A, JUD. SATU
MARE, SATU MARE, SATU MARE,
ROMANIA

(540)

Ribbz BY CLUB SELECT

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08;
27.05.09; 27.05.10; 27.05.17; 26.11.08

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

43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.

───────

(210) M 2021 02585 (111)182570
(151) 31/03/2021
(732) GABRIEL FLORINEL FLOREA,

STR. VIITORULUI 18, JUD.
TELEORMAN, ALEXANDRIA,
TELEORMAN, ROMANIA

(540)

RO Etno Food
(531) Clasificare Viena: 29.01.14; 27.05.01;

27.05.08; 27.05.17; 09.07.01; 09.07.25

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

29. Bacon (slănină), fasole conservată, fructe
de pădure conservate, fiertură/bulion, mezeluri,
brânză, lapte bătut, carne uscată prin înghețare/
carne liofilizată, castraveciori (nu proaspeți),
șuncă, came, piftie din carne, carne la conservă,
carne de porc, varză murată, cârnați, suc de
tomate pentru gătit, pastă de tomate, legume la
conservă, iaurt.
30. Biscuiți/fursecuri, chifle de pâine, preparate
din cereale, batoane de cereale, gustări
pe bază de cereale, sandvișuri cu brânză
(sandvișuri), chipsuri, ciocolată, condimente,
miere, sandvișuri de hot dog, înghețată,
maioneză, plăcinte cu carne, muștar, clătite, sos
pentru paste, produse de patiserie, plăcinte,
pizza, sandvișuri, înghețate pe băț, sos de roșii.
35. Publicarea de texte publicitare, publicitate,
furnizarea unei piețe comerciale online
pentru cumpărătorii și vânzătorii de bunuri
și servicii, publicitate online pe o rețea
de calculatoare, închirierea de material
publicitar, profilarea consumatorilor în scopuri

(591) Culori revendicate: gri (HEX
#becfda,HEX #97abb5), negru (HEX
#000000), verde (HEX #c1d3af, HEX
#95af84), roz ( HEX #efbaab, HEX
#fbdcd5)

(591) Culori  revendicate:  negru,  albastru,
galben, roşu
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comerciale sau de marketing, publicitate
radio, închirierea de standuri de vânzare,
asistență privind comercializarea produselor,
în cadrul unui contract de franciză, servicii
de publicitate pentru comercializarea de
produse noi, marketing comercial (în afară
de comercializare), prezentarea produselor
în mediile de comunicare, în scopuri
de comercializare cu amănuntul, marketing,
închirierea de standuri de vânzare, închirierea
automatelor pentru vânzarea de produse.
36. Închirierea fermelor.
43. Servicii de unități de cazare (hoteluri,
pensiuni), servicii de catering care constau în
furnizarea de produse alimentare și băuturi,
servicii de restaurant, servicii de restaurant cu
autoservire, furnizarea de informații și consiliere
cu privire la prepararea de mâncăruri, servicii de
cantină.

───────

(210) M 2021 02646 (111)182551
(151) 01/04/2021
(732) VALINOR DENTAL SRL-D,

STRADA DEVA, NR. 6, JUD.
MUREŞ, MUNICIPIUL TIRGU
MURES, MUREȘ, ROMANIA

(540)

VALINOR

(531) Clasificare Viena: 27.05.04; 29.01.12
(591) Culori revendicate:turcoaz, roşu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
10. Proteze stomatologice, aparate și
instrumente stomatologice, coroane dentare

───────

(210) M 2021 02681 (111)182359
(151) 01/04/2021
(732) PERFECT CARE DISTRIBUTION

SRL, STR. LT. NICOLAE PASCU
NR. 4, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

Domeniile Franco-
Romane Rendez-vous

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

33. Vin, vin spumant, vin fiert, vin roșu, vin alb,
vinuri spumante, vinuri rozé, vinuri dulci.

───────

(210) M 2021 02728 (111)182734
(151) 02/04/2021
(732) DONAROSSO SRL, STR.

ION LAHOVARI NR. 9/1, SAT
DUMBRAVENI, COM. BALOTESTI,
JUD. ILFOV, BALOTEŞTI, ILFOV,
ROMANIA

(540)

D DONAROSSO
Mătase Naturală

În conformitate cu art. 22 din Legea nr.
84/1998, republicată, conform adresei OSIM

înregistrată cu nr. 1023886/12.08.2021,
mandatarul solicitantului nu revendică un drept

exclusiv asupra denumirii: Mătase Naturală

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.08; 27.05.09; 27.05.10; 26.11.12

(591) Culori revendicate: roşu (Pantone
PMS485), gri (Pantone Warm Gray 1),
verde (Pantone PMS3435)
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

23. Ațe și fire, ațe și fire din fibre chimice (de
uz textil), ațe sintetice, fire pentru brodat, fire
de bumbac, bumbac filat, bumbac pentru peticit,
benzi elastice de fibre sintetice de uz textil, ațe cu
silică, ata elastica, ață de cusut, fibre de țesătorie
de uz industrial, fibre din materiale plastice tăiate
de uz textil, fire cardate din lână pentru uz textil,
fire cardate din lână, de uz textil, fire cerate, fire
ceruite, fire cardate sub formă de fibre naturale
de uz textil, fire de cusut de uz textil, fire de
lână, fire de împletit realizate din lână, fire de
împletit realizate din materiale acrilice, fire din
material sintetic de uz textil, fire pe bază de fibre
anorganice, fire pentru aplicații de textile, fire
pentru cusut, fire îmbinate pe bază de bumbac,
fire și ațe amestecate pe bază de mătase, fire
și ațe răsucite din bumbac, fire și ațe răsucite
din mătase, fire și ațe îmbinate pe bază de
fibre chimice, fire și ațe îmbinate pe bază de
lână, fire și ațe îmbinate pe bază de cânepă,
mătase filată, lână pentru tricotare manuală, lână
filată, fire de lână, janilie (fire), fire de mătase,
fire de peticit, fire de vâscoză, fire cardate din
in, de uz textil, fire, fir de mătase sălbatică, fir
de mătase naturală brută, grej, filamente textile
(fire), fibre filate de poliester de uz textil, fire
de angora, fire de angora, de uz textil, fire de
cașmir, fire de mătase, fire de mătase doupioni,
fire de mătase filată, fire de uz textil, fire din
fibre sintetice sau mixte, pentru uz textil, fire
elastice, fire elastice de uz textil, fire naturale,
fire (pieptănate) realizate din fibre naturale, fire
pentru uz textil, fire realizate din bumbac tors,
fire răsucite, fire și ațe de uz textil, fire și ațe
din cânepă, fire și ațe din cânepă răsucită, fire
și ațe din fibre regenerate (de uz textil), fire și
ațe din fibre semisintetice (ațe din fibre naturale
tratate chimic), fire și ațe din fibre sintetice, fire
și ațe din lână răsucită, fire și ațe filate, fire
și ațe răsucite, fire și ațe răsucite amestecate,
fire sintetice, fire textile, fire textile realizate din
fibre lucrate manual, fire textile realizate din fibre
naturale, fire și ațe textile, fire de in.
24. Materiale textile, produse textile și
înlocuitori, produse de filtrare din material textil,
articole din materiale textile pentru șaluri și
eșarfe (yashmagh) pentru acoperirea capului,
articole individuale realizate din materiale
plastice țesute, articole nețesute (textile), articole
textile imprimate individuale, țesături de cânepă,
căptușeli textile pentru articole care servesc
la acoperirea capului, căptușeli textile pentru
îmbrăcăminte, marabu (țesături), țesături de
mătase, mătase artificială, întărituri, materiale
din fibre mixte, materiale din fire de lână,

materiale nețesute, materiale pentru broderie
tăiate în prealabil, materiale pentru costume,
materiale pentru capitonare, materiale textile
din fibre organice, cu excepția celor pentru
izolare, materiale textile din fibre sintetice
(cu excepția celor pentru izolare), materiale
textile din fibre sintetice ca articole textile sub
formă de bucată întreagă, materiale textile din
fibre sintetice și fibre naturale, cu excepția
celor pentru izolare, materiale textile folosite
la fabricarea așternuturilor, materiale textile
la bucată, materiale textile mixte din fire
elastice, materiale textile nețesute tratate la cald,
materiale textile pentru cămăși, materiale textile
pentru lenjerie, materiale textile pentru producția
de îmbrăcăminte, materiale textile reprezentând
piese textile utilizate la broderii, materiale textile
reprezentând piese textile utilizate în producție,
materiale textile țesute cu ochiuri mici, materiale
textile țesute căptușite, pânză pentru broderii,
pânză întinsă pentru brodare, suluri de materiale
textile, țesături din amestec de bumbac și
cânepă, țesături din amestec de cânepă și
lână, țesături din amestec de cânepă și mătase,
țesătură din dantelă tricotată, țesături din fibre
semi-sintetice, țesături din fibre sintetice, țesături
din lână folosite la fabricarea jachetelor, țesături
din lână folosite la fabricarea pantalonilor,
țesături din lână folosite la fabricarea paltoanelor,
țesături din mătase toarsă la mână, țesături
matlasate (lenjerii), țesături mixte pe bază
de bumbac, țesături întărite (textile), țesături
pentru îmbrăcăminte, țesături tricotate din fire
de mătase, țesături tricotate din fire de bumbac,
țesături tricotate din fire de lână, țesături
de viscoză, articole textile nețesute, țesături
pentru capitonare, dublură (țesături), etichete,
etichete textile, materiale textile (articole textile
sub formă de sul), lenjerie, panglici din stofă,
materiale textile confecționate din pânză de
in, materiale textile confecționate din materiale
sintetice, textile cu model pentru utilizare la
brodare, textile căptușite, țesături acoperite
de motive desenate pentru broderie, țesături
pentru căptușeală, articole textile la bucată
pentru confecționarea îmbrăcăminții, articole
textile la bucată pentru producția confecțiilor,
articole textile la bucată pentru îmbrăcăminte,
brocarturi, țesături de bumbac, crepon, damasc
(țesături), dubluri din materiale textile la bucată,
dubluri interioare, țesături de in, țesături
pentru lenjerie, țesături de lână, materiale
având la bază lână filată (țesături), materiale
combinate pe bază de lână, materiale compozite
textile, materiale cu imprimeuri, materiale de
cașmir, materiale de mătase, materiale din in,
materiale din lână, materiale folosite pentru
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fabricarea îmbrăcămintei, materiale folosite în
confecționarea hainelor, materiale pentru dubluri
interioare, materiale textile confecționate din
satin, materiale textile cu motive pentru a fi
brodate, materiale textile din bumbac, altele
decât cele pentru izolare, materiale textile
din fibre anorganice, cu excepția celor pentru
izolare, materiale textile din fibre ceramice,
cu excepția celor pentru izolare, materiale
textile din fibre chimice, materiale textile
din fibre obținute prin procedee chimice, cu
excepția celor pentru izolare, materiale textile
din in, cu excepția celor pentru izolare,
materiale textile din lână, cu excepția celor
pentru izolare, materiale textile din mătase,
cu excepția celor pentru izolare, materiale
textile elastice pentru îmbrăcăminte, materiale
textile nețesute din fibre naturale, materiale
textile nețesute din fibre sintetice, materiale
textile nețesute pentru întărire, materiale textile
nețesute sub formă de semifabricate utilizate
în fabricare, materiale textile nețesute sub
formă de căptușeli utilizate în fabricare,
materiale textile nețesute sub formă de suluri
utilizate în fabricare, materiale textile pentru
confecționarea de articole de îmbrăcăminte,
materiale textile pentru confecționarea hainelor
de stradă pentru bărbați, materiale textile
pentru confecționarea lenjeriilor, materiale textile
pentru costume, materiale textile (produse),
materiale textile pentru confecționarea articolelor
de îmbrăcăminte, materiale textile pentru
confecționarea hainelor de stradă pentru femei,
materiale textile pentru dormitor, materiale
textile utilizate la fabricarea jerseelor, materiale
tricotate din fire cu fibre chimice, produse
din material textil la bucată, produse textile
la bucată din bumbac, produse textile pentru
confecționarea articolelor de îmbrăcăminte,
tafta (țesătură), țesături din amestec de fibre
anorganice, țesături din amestec de lână și
bumbac, țesături din amestec de mătase și
bumbac, țesături din amestec de mătase și
lână, țesături din amestec pe bază de mătase,
țesături din amestec pe bază de cânepă, țesături
din bumbac, țesături din dantelă, țesături din
fibre artificiale (altele decât cele pentru izolație),
țesături din fibre utilizate pentru confecționarea
articolelor de îmbrăcăminte, țesături din fire
de cânepă, țesături din fire sintetice, țesături
din in, țesături din lână folosite la fabricarea
costumelor, țesături pentru cămăși, țesături
pentru lenjerie, țesături pentru realizarea de
articole de îmbrăcăminte, textile utilizate pentru
căptușeala hainelor, tricoturi (materiale).
26. Ace cu gămălie pentru entomologie, articole
de mercerie, benzi de materiale textile, benzi

din material textil pentru marcarea numelui pe
articole de îmbrăcăminte, croșete de brodat,
broderie, capse pentru îmbrăcăminte, cordoane
pentru îmbrăcăminte, cordoane (șireturi) pentru
îmbrăcăminte, cocarde, dantelă, cutii de
croitorie, etichete din materiale textile pentru
marcarea numelui pe articole de lenjerie,
etichete din materiale textile de pus numele,
pentru identificarea lenjeriei, etichete din
material textil pentru marcarea numelui pe
articole vestimentare, etichete din material
textil pentru marcarea numelui pe articole de
îmbrăcăminte, dantelă lucrată pe bobină, dantelă
jacquard, dantele brodate, dantele, festoane
(broderii), flori artificiale pentru articole de
îmbrăcăminte, forme din material textil pentru
peticire, franjuri, funde ca articole de mercerie,
funde din material textil pentru ambalare, funde
din material textil pentru ambalarea cadourilor,
funde pentru articole de îmbrăcăminte, suporturi
pentru gulere, suporturi de gulere false, cheotori
pentru îmbrăcăminte, încheietori pentru rochii,
încheietori pentru îmbrăcăminte, închizători
cu fermoare, închizătoare cu arici, jabouri
(dantele), litere pentru marcarea articolelor
textile, litere pentru marcarea lenjeriei, mărgele
pentru ornament, mărgele ceramice, altele
decât cele pentru confecționarea bijuteriilor,
mărgele de sticlă, altele decât cele pentru
confecționarea bijuteriilor, mărgele, altele decât
pentru confecționarea bijuteriilor, materiale
pentru tivirea articolelor de îmbrăcăminte,
articole de mercerie (cu excepția firelor), nasturi,
nasturi fantezie folosiți ca ornament, nasturi
pentru cămăși, panglici decorative, panglici
de mătase, panglici decorative din material
textil, panglici decorative din material textil
folosite ca ornament, panglici de catifea,
paiete pentru împodobire, cu excepția celor din
metale prețioase, paiete pentru îmbrăcăminte,
paiete, ornamente de piese care se lipesc
la căldură pentru articole textile (mercerie),
panglici (mercerie), panglici din materiale textile,
panglici din plastic transparent pentru scopuri
decorative, panglici elastice, panglici pentru
ambalarea cadourilor, din material textil, panglici,
șnururi (cu excepția broderiei), petice pentru
repararea articolelor din materiale textile, petice
pentru repararea hainelor, picouri (dantele),
petice brodate, petice decorative, pinuri fantezie
(insigne) pentru îmbrăcăminte, tivuri false,
volane de fuste, șnururi răsucite pentru
îmbrăcăminte, volane plisate (îmbrăcăminte).
40. Aplicare de monograme pe îmbrăcăminte,
tivuirea lânii, brodare, tivuirea de blănuri,
croirea stofelor, croirea țesăturilor, croitorie,
croitorie (confecții la comandă), croitorie la
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comandă, croitorie pentru bărbați sau femei,
cusut artizanal (producție la comandă), cusut
artizanal și croitorie, cusătorii (fabricări la
comandă), retușarea îmbrăcămintei, servicii de
brodare a tricourilor, servicii de croitorie, tăierea
blănurilor, țesătorie, tivirea țesăturilor, tivirea
stofelor, tivirea textilelor, urzire de textile.

───────

(210) M 2021 02756 (111)182526
(151) 05/04/2021
(732) S.C. TEZAUR TV S.R.L, STR.

SIRENELOR, NR. 24, SECTOR 5,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

MELOS tv
(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.11;

22.01.21

clase:
38. Transmisie tv prin internet, servicii de
difuzare video, audio și TV.
41. Producție de programe TV, divertisment
difuzat prin TV fără fir.

───────

(210) M 2021 02860 (111)182542
(151) 07/04/2021
(732) BOZAVA MOB DESIGNE SRL,

STR. PELINULUI NR. 12, JUDETUL
TULCEA, TULCEA, 820191,
TULCEA, ROMANIA

(540)

Xenon Bright
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor.

───────

(210) M 2021 03015 (111)182458
(151) 13/04/2021
(732) COSTEL MIHAI DRILEA, STR.

CONDURACHE GHEORGHE
NR. 8, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
042078, ROMANIA

(540)

NOSS

(531) Clasificare Viena: 26.01.03; 27.05.01;
27.05.17

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

35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, asistență în afaceri,
management și servicii administrative, servicii de
publicitate, marketing și promovare.

───────

(591) Culori revendicate: mov
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2021 03069 (111)182457
(151) 14/04/2021
(732) PHILIP MORRIS BRANDS

SÀRL, QUAI JEANRENAUD 3,
NEUCHÂTEL, 2000, ELVEȚIA

(740) SIMION & BACIU - CONSILIERE IN
PROPRIETATE INTELECTUALA SRL,
STR. NATAȚIEI NR. 63, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

PARLIAMENT BLUE
STAR Ediție Aniversară

(531) Clasificare Viena: 29.01.04; 29.01.06;
27.05.01; 27.05.17; 01.01.05; 01.01.10;
01.01.17

clase:
34. Tutun, brut sau prelucrat, produse din tutun,
trabucuri, țigări, țigarete, țigări de foi, tutun
pentru rularea propriilor țigări, tutun de pipă,
tutun de mestecat, tutun de prizat, kretek,
snus, înlocuitori de tutun (fără uz medical),
țigărete electronice, produse din tutun pentru
a fi încălzite, dispozitive electronice pentru
încălzirea țigaretelor sau a tutunului în vederea
eliberării de aerosoli conținând nicotină pentru
inhalare și componentele acestora, soluții lichide
conținând nicotină pentru utilizare în țigarete
electronice, articole pentru fumători, hârtie
pentru țigarete, tuburi pentru țigarete, filtre pentru
țigarete, cutii pentru tutun, cutii pentru țigarete,
tabachere, scrumiere, pipe, aparate de buzunar
pentru rulat țigarete, brichete pentru fumători,
chibrituri.

───────

(210) M 2021 03090 (111)182514
(151) 15/04/2021
(732) ILA VORHABEN S.R.L., STRADA

ZORILE NR. 3, CAM 6, JUDEȚUL
TIMIȘ, TIMIȘOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

(740) ARIANA AGENTIE DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA S.R.L., CALEA
ARADULUI NR. 33, AP. 7, JUDEȚUL
TIMIȘ, TIMISOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

ILA VORHABEN

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

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

(591) Culori revendicate: albastru, gri,
portocaliu, negru

37. Servicii de construcții civile, consultanță
în domeniul construcțiilor civile (construcții),
construire de fundații pentru structuri de
construcții civile, instalare de schele pentru
construcții civile, construcții, servicii de
construcții, consultații pentru construcții,
construcții de infrastructură, amenajare de
terenuri (construcții), demolare de construcții
civile, nivelarea terenurilor pentru construcții,
amenajare teritorială pentru construcții,
construcții de clădiri comerciale, construcții
de clădiri rezidențiale, construcții de clădiri
instituționale, construcții de infrastructură civilă,
informații în domeniul construcțiilor, servicii
de management în construcții, servicii de
construcții de clădiri, informații în materie de
construcții, construcții și reparații de clădiri,
construcții de clădiri rezidențiale și comerciale,
lucrări de izolare a clădirilor (construcții),
realizarea de construcții cu caracter industrial,
ridicare de construcții structurale din oțel,
construcții de locuințe pe bază de comandă,
servicii de construcții referitoare la clădiri de
uz industrial, reparații în construcții, reparații
de construcții, servicii de cămășuială pentru
repararea instalațiilor de construcții industriale,
servicii de cămășuială pentru întreținerea
instalațiilor de construcții industriale, construcții
civile privind irigațiile, consultanță privind
construcția de clădiri și de clădiri rezidențiale,
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servicii de consultanță privind construcția de
clădiri, servicii de informații și consultanță
cu privire la construcții, servicii consultative,
informative și de consultanță privind construcția
de lucrări publice, servicii de consultanță privind
reparațiile la clădiri, construcția de structuri
de inginerie civilă prin turnarea betonului,
construcția de structuri de inginerie civilă prin
așezarea betonului, construcția de structuri
de inginerie civilă prin fasonarea betonului,
nivelarea betonului turnat, acoperirea lucrărilor
de zidărie de cărămidă, așezarea cărămizilor
(zidărie), rerostuirea zidăriei, restaurare de
ziduri și structuri din zidărie, instalare și
reparații de antrepozite, lucrări de etanșeizare
(construcții), lucrări de reparații în construcții,
supervizare (conducere) de lucrări de construcții,
lucrări de construcții de inginerie civilă, lucrări
de construcții subterane legate de cablare,
consultanță în domeniul supervizării lucrărilor de
construcții, servicii de gestiune a lucrărilor de
construcții, instalare de schele pentru construcții
și platforme pentru lucrări și construcții, furnizare
de informații pentru construcții, referitoare la
lucrări publice, lucrări de construcții subterane
legate de magistrală de alimentare cu apă,
lucrări de construcții subterane legate de
conductele de alimentare cu gaz, lucrări
de construcții subterane legate de țevile
de alimentare cu apă, tâmplărie (reparații),
servicii de tâmplărie, amenajări interioare ale
birourilor, servicii de amenajări de bucătării,
construcții de terase, construcții de pridvoare,
servicii de construcții de structuri temporare,
servicii de binefacere în materie de construcții,
servicii de ridicare mecanică pentru industria
construcțiilor, servicii de construcții referitoare
la clădiri pentru locuințe, servicii de dezvoltare
imobiliară (construcții), servicii de consiliere
privind renovarea proprietăților imobiliare,
construcție de clădiri, servicii consultative în
domeniul construcției clădirilor, construcție de
clădiri și de alte structuri, construcție de
proprietăți comerciale, construcție de birouri,
construcție de case, construcție de ziduri,
construcție de proprietăți, construcție de lucrări
publice, construcție de clădiri de apartamente,
construcție de spații de cazare interioare,
lucrări de construcție subterane pentru turnarea
fundației.

───────

(210) M 2021 03099 (111)182513
(151) 15/04/2021
(732) NGF GRUP 98 SRL, STR. ZORILE

NR. 3, CAM. 8, JUDEȚUL TIMIȘ,
TIMISOARA, TIMIȘ, ROMANIA

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

(540)

NGF GRUP

(531) Clasificare Viena: 26.04.05; 26.11.03;
27.05.01; 27.05.02; 29.01.14

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

37. Servicii de construcții civile, consultanță
în domeniul construcțiilor civile (construcții),
construire de fundații pentru structuri
de construcții civile, instalare de schele
pentru construcții civile, construcții, servicii
de construcții, consultații pentru construcții,
construcții de infrastructură, amenajare de
terenuri (construcții), demolare de construcții
civile, nivelarea terenurilor pentru construcții,
amenajare teritorială pentru construcții,
construcții de clădiri comerciale, construcții
de clădiri rezidențiale, construcții de clădiri
instituționale, construcții de infrastructură civilă,
informații în domeniul construcțiilor, servicii
de management în construcții, servicii de
construcții de clădiri, informații în materie de
construcții, construcții și reparații de clădiri,
construcții de clădiri rezidențiale și comerciale,
lucrări de izolare a clădirilor (construcții),
realizarea de construcții cu caracter industrial,
ridicare de construcții structurale din oțel,
construcții de locuințe pe bază de comandă,
servicii de construcții referitoare la clădiri de

42. Servicii de proiectare privind construcțiile
civile, construcții civile, proiectare de sisteme de
construcții, proiectare de construcții, realizarea
de planuri (construcții), elaborare de planuri
(construcții), efectuarea de planuri pentru
construcții, elaborare de planuri în domeniul
construcțiilor.

(591) Culori revendicate: albastru, negru,
portocaliu, gri
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uz industrial, reparații în construcții, reparații
de construcții, servicii de cămășuială pentru
repararea instalațiilor de construcții industriale,
servicii de cămășuială pentru întreținerea
instalațiilor de construcții industriale, construcții
civile privind irigațiile, consultanță privind
construcția de clădiri și de clădiri rezidențiale,
servicii de consultanță privind construcția de
clădiri, servicii de informații și consultanță
cu privire la construcții, servicii consultative,
informative și de consultanță privind construcția
de lucrări publice, servicii de consultanță privind
reparațiile la clădiri, construcția de structuri
de inginerie civilă prin turnarea betonului,
construcția de structuri de inginerie civilă prin
așezarea betonului, construcția de structuri
de inginerie civilă prin fasonarea betonului,
nivelarea betonului turnat, acoperirea lucrărilor
de zidărie de cărămidă, așezarea cărămizilor
(zidărie), rerostuirea zidăriei, restaurare de
ziduri și structuri din zidărie, instalare și
reparații de antrepozite, lucrări de etanșeizare
(construcții), lucrări de reparații în construcții,
supervizare (conducere) de lucrări de construcții,
lucrări de construcții de inginerie civilă, lucrări
de construcții subterane legate de cablare,
consultanță în domeniul supervizării lucrărilor de
construcții, servicii de gestiune a lucrărilor de
construcții, instalare de schele pentru construcții
și platforme pentru lucrări și construcții, furnizare
de informații pentru construcții, referitoare la
lucrări publice, lucrări de construcții subterane
legate de magistrală de alimentare cu apă,
lucrări de construcții subterane legate de
conductele de alimentare cu gaz, lucrări
de construcții subterane legate de țevile
de alimentare cu apă, tâmplărie (reparații),
servicii de tâmplărie, amenajări interioare ale
birourilor, servicii de amenajări de bucătării,
construcții de terase, construcții de pridvoare,
servicii de construcții de structuri temporare,
servicii de binefacere în materie de construcții,
servicii de ridicare mecanică pentru industria
construcțiilor, servicii de construcții referitoare
la clădiri pentru locuințe, servicii de dezvoltare
imobiliară (construcții), servicii de consiliere
privind renovarea proprietăților imobiliare,
construcție de clădiri, servicii consultative în
domeniul construcției clădirilor, construcție de
clădiri și de alte structuri, construcție de
proprietăți comerciale, construcție de birouri,
construcție de case, construcție de ziduri,
construcție de proprietăți, construcție de lucrări
publice, construcție de clădiri de apartamente,
construcție de spații de cazare interioare,
lucrări de construcție subterane pentru turnarea
fundației.

42. Servicii de proiectare privind construcțiile
civile, construcții civile, proiectare de sisteme de
construcții, proiectare de construcții, realizarea
de planuri (construcții), elaborare de planuri
(construcții), efectuarea de planuri pentru
construcții, elaborare de planuri în domeniul
construcțiilor.

───────

(210) M 2021 03100 (111)182334
(151) 15/04/2021
(732) VALEAEDEN SRL, STR. TUDOR

VLADIMIRESCU 96, JUDEȚUL
TIMIȘ, DUMBRAVITA, TIMIȘ,
ROMANIA

(740) ARIANA AGENTIE DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA, CALEA ARADULUI
NR. 33, ET.1, AP.7, JUDEȚUL
TIMIȘ, TIMIȘOARA, 300629, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

VALEAEDEN
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
31. Struguri de vin proaspeți, poșircă (reziduuri
de vinificație), struguri proaspeți, fructe
proaspete, fructe crude, amestecuri de fructe
(proaspete), fructe neprelucrate sub formă de
bobițe , fructe brute sub formă de bobițe.
32. Vinuri nealcoolice, suc de struguri, băuturi
cu suc de struguri, nealcoolice, must de
struguri, băuturi răcoritoare cu aromă de fructe,
băuturi de fructe, nealcoolice, siropuri de
fructe, băuturi din fructe și sucuri de fructe,
sucuri de fructe organice, nectaruri de fructe,
nealcoolice, băuturi din fructe, fără alcool, băuturi
nealcoolice pe bază de fructe, extracte din
fructe fără alcool, băuturi cu aromă de fructe,
concentrate de sucuri de fructe, amestec de
sucuri de fructe, sucuri de fructe utilizate ca
băuturi nealcoolice, băuturi nealcoolice care
constau în principal din sucuri de fructe,
suc concentrat de fructe, suc concentrat de
fructe (nealcoolic), concentrate pentru preparat
băuturi de fructe, sucuri din concentrat de
fructe (băuturi nealcoolice), siropuri pentru
pregătirea băuturilor nealcoolice cu arome de
fructe, extracte nealcoolice din fructe utilizate
la prepararea băuturilor, must de bere, must



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 06/2022

1024

de malț, musturi, must conservat, nefermentat,
extracte de must nefermentat, suc de fructe
concentrat.
33. Vin, vin fiert, vin roșu, vin alb, vinuri
spumante, vinuri îmbogățite, vinuri rozé, vinuri
dulci, vinuri neacidulate, vin pentru gătit, vin
slab alcoolizat, vin de mure, vin de căpșuni, vin
de struguri, vin de fructe, vinuri roșii spumante,
vinuri albe spumante, vinuri de desert, vinuri
cu alcool, vinuri spumante naturale, vinuri de
masa, vin spumant de struguri, băuturi care
conțin vin (șprițuri), băuturi pe bază de vin,
vinuri cu denumire de origine protejată, punci
de vin, băuturi aperitive pe bază de vin, băutură
alcoolică pe bază de vin și fructe, extracte din
fructe cu alcool, vin spumant de fructe, băuturi
alcoolice din fructe, cocteiluri alcoolice de fructe,
băuturi alcoolice care conțin fructe, vin spumant.

───────

(210) M 2021 03124 (111)182483
(151) 15/04/2021
(732) ZEN CU FERICESCU SRL, SOS.

COLENTINA NR.434, PARTER,
CAM. 2, SECTOR 2, BUCURESTI,
021196, ROMANIA

(540)

fericescu.ro; cadouri
pentru suflet

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

35. Strângerea la un loc, în folosul terţilor,
a unei game variate de bunuri, cu excepţia
transportului acestora, permiţând clienţilor să
vadă şi să cumpere în mod convenabil
aceste bunuri, astfel de servicii pot fi furnizate
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzarea
de produse, al cataloagelor cu comandă prin
poştă sau prin mijloace electronice, de exemplu
prin intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de tip teleshopping, servicii de vânzare cu
amănuntul prin intermediul caselor de comenzi
sau prin internet.
39. Ambalarea cadourilor, împachetarea
cadourilor.

───────

(210) M 2021 03141 (111)182478
(151) 16/04/2021
(732) SC SOLAREX IMPEX SRL,

STR. RÂULUI NR. 419, JUD.
DOLJ, CRAIOVA, 200636, DOLJ,
ROMANIA

(540)

PACHET COMOD VerdeStar
GRÂU CURAT FERMIER

BOGAT 3 in 1 Solarex
Pentru culturi bogate !

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08;
27.05.09; 27.05.10; 05.07.02; 26.13.25

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

5. Pesticide, erbicid.
───────

(591) Culori revendicate: galben, verde, 
roşu,alb, negru
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(210) M 2021 03187 (111)182474
(151) 19/04/2021
(732) NICA DANIEL, STR. MORII NR.40,

SAT DOMNEŞTI, JUD. ILFOV,
COMUNA DOMNEŞTI, ILFOV,
ROMANIA

(540)

eWe RESIDENCE

(531) Clasificare Viena: 27.05.10; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
37. Servicii de construcţii, servicii de reparaţii,
servicii de instalaţii, servicii de construcţii, servicii
de dezvoltări imobiliare (construcţii).
38. Servicii de telecomunicaţii şi în special,
comunicaţii printr-o pagină web.

───────

(210) M 2021 03230 (111)182516
(151) 20/04/2021
(732) ANDREI - VICTOR STAN, STR.

DUMBRAVA NOUA NR. 26, M207,
SC. 1, ETAJ 4, AP. 14, SECTOR 5,
BUCUREȘTI, 052034, ROMANIA

(540)

TENXCOR
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
10. Aparate și instrumente chirurgicale,
medicale, dentare și veterinare, membre
artificiale, ochi și dinți, articole ortopedice,
material de sutură, dispozitive terapeutice și de
asistență adaptate pentru persoane cu handicap,
aparate de masaj, aparate, dispozitive și articole
pentru alăptarea bebelușilor, aparate, dispozitive
și articole pentru activitatea sexuală.

28. Jocuri, jucării și articole pentru joacă,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și sport, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun.

───────

(210) M 2021 03275 (111)182524
(151) 21/04/2021
(732) ANDREI - VICTOR STAN, STR.

DUMBRAVA NOUA NR. 26, M207,
SC. 1, ETAJ 4, AP. 14, SECTOR 5,
BUCUREȘTI, 052034, ROMANIA
GYORGY BABA, STR. MOLNAR
JOZSIAS NR. 62, JUDEȚUL
COVASNA, TARGU-SECUIESC,
COVASNA, ROMANIA

(540)

HUGG
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
18. Transportoare pentru animale (genți), piele
și imitații de piele, piei de animale, genți de voiaj
și de transport, umbrele şi parasolare, bastoane,
bice, harnașament și articole de șelărie, zgărzi,
lese și îmbrăcăminte pentru animale.
20. Mobile, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nu din metal, pentru depozitare sau
transport, spumă de mare, adăposturi și paturi
pentru animale, culcușuri pentru animale de
companie, culcușuri pentru animale de interior,
perne pentru animale de companie, cuști pentru
animale de companie, căsuțe pentru animale de
companie, paturi (culcușuri) pentru animalele de
companie.

───────

(210) M 2021 03389 (111)182245
(151) 26/04/2021
(732) READING SOLUTIONS SRL, STR.

STADIONULUI NR. 71, JUD. SIBIU,
MEDIAŞ, SIBIU, ROMANIA

(540)

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

9. Cărți audio, cărți electronice.
16. Cărți tipărituri, cărți manuscrise tipărituri,
cărți ilustrate tipărituri, cărți educative tipărituri,
cărți școlare tipărituri, cărți documentare
tipărituri.

───────

(210) M 2021 03744 (111)182462
(151) 12/05/2021
(732) ASOCIATIA FOTOCLUB ORIZONT

SIBIU, CALEA DUMBRAVII, NR.
32A, JUD. SIBIU, SIBIU, 550324,
SIBIU, ROMANIA

(540)

International
Photographic Salon Sibiu

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

35. Realizare de expoziții în scopuri comerciale,
organizarea de expoziții în scopuri publicitare,
organizare de expoziții în scop comercial,
organizare de expoziții în scopuri comerciale,
organizarea de expoziții în scopuri comerciale,
organizare de expoziții în scopuri publicitare,
servicii de administrare a expozițiilor comerciale,
organizare și coordonare de expoziții
comerciale, promovare și realizare de expoziții
comerciale, coordonare de expoziții în scopuri
comerciale, organizare de expoziții în scopuri
comerciale sau publicitare, organizare și
coordonare de expoziții în scop comercial,
realizare de expoziții comerciale în domeniul
automobilelor, realizare de târguri și expoziții
virtuale online, expoziții în scopuri comerciale
sau de publicitate, organizare de expoziții
și evenimente în scopuri comerciale și
publicitare, organizarea și coordonarea de
târguri și expoziții în scopuri publicitare,
organizarea și coordonarea de târguri și
expoziții în scopuri comerciale, servicii de
târguri comerciale și de expoziții comerciale,
organizare și coordonare de expoziții și
spectacole comerciale, organizare de expoziții

cu scop comercial sau antreprenorial, planificare
și organizare de târguri comerciale, expoziții și
prezentări în scopuri economice sau publicitare,
cordonare, pregătire și organizare de expoziții
și târguri comerciale în scopuri comerciale și
publicitare, organizare de evenimente, expoziții,
târguri și spectacole în scopuri comerciale,
promoționale și publicitare, organizare de
expoziții de flori și plante în scopuri comerciale
sau publicitare, organizare și coordonare
de expoziții de artă în scopuri comerciale
sau publicitare, organizare de expoziții și
târguri comerciale în scopuri comerciale
și de promovare, organizare de târguri
comerciale și expoziții în scopuri comerciale
sau publicitare, organizare de expoziții și
târguri comerciale în scopuri comerciale și
publicitare, organizare de târguri și expoziții
în scopuri comerciale și publicitare, editare și
actualizare de texte publicitare, editare post-
producție de publicitate și reclame, promovare a
vânzărilor pentru terți prin programe de timbre
comerciale, administrare a programelor cu
premii de fidelitate care includ timbre comerciale,
promovarea produselor și serviciilor terților
prin administrarea vânzărilor și programelor
cu stimulente promoționale care implică timbre
comerciale, servicii de comerț cu amănuntul
de opere de artă furnizate de galerii de
artă, furnizarea de servicii de administrare a
cursurilor academice referitoare la înregistrarea
cursurilor online, organizarea de trageri la sorți
cu premii în scopuri promoționale, marketing
pentru evenimente, promovare de evenimente
speciale, publicitate online, difuzare de materiale
publicitare online, publicare de materiale
publicitare online, închiriere de spațiu publicitar
online, servicii de comenzi online computerizate,
servicii de administrare a comunităților online,
publicitate, inclusiv publicitatea online în rețele
informatice, oferte pentru licitații online în
numele terților, publicitate online printr-o rețea
informatizată de comunicații, promovare online
de rețele informatizate și pagini web, promovare,
publicitate și marketing pentru pagini web online,
difuzare de anunțuri publicitare prin rețele de
comunicații online, promovarea desenelor altor
persoane prin furnizarea de portofolii online pe
un site web, promovarea operelor de artă ale
altor persoane prin furnizarea de portofolii online
pe un site web, servicii comerciale online în
cadrul cărora vânzătorul publică produsele care
urmează a fi licitate, iar licitația are loc pe
internet, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu lucrări de artă, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu materiale de artă,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu

(740) APPELLO BRANDS SRL, STR.
SOIMULUI, NR. 18, SC. A, ET. 5, 
AP.M6, JUD. SIBIU, SIBIU, 550311, 
SIBIU,ROMANIA
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lucrări de artă, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu materiale de artă
40. Fotogravare, protejarea și conservarea
fotografiilor, prelucrare fotografică, restaurare
fotografică, developare fotografică, retușare
fotografică, duplicare fotografică, măriri
fotografice, reproducere fotografică, înrămarea
fotografiilor, prelucrare de fotografii, imprimare
de fotografii, procesarea imaginii fotografice,
imprimare de fotogravuri, prelucrarea
peliculelor fotografice, mărirea imprimărilor
fotografice, montaj fotografii sau diapozitive,
restaurare digitală de fotografii, transfer
de diapozitive fotografice, transfer de
imprimări fotografice, reproduceri de materiale
fotografice, reproducere de diapozitive
fotografice, păstrare și conservare fotografică,
developarea de pelicule fotografice, servicii
de restaurare fotografică, imprimare de
diapozitive fotografice, duplicare de diapozitive
fotografice, gravare fotografică a hârtiei,
duplicare de peliculă fotografică, retușarea
digitală a fotografiilor, gravarea fotografică a
materialelor textile, transfer de fotografii pe
discuri compacte, închirieri de aparate de
mărit fotografii, prelucrarea filmelor și finisarea
fotografiilor, developarea filmelor și multiplicarea
fotografiilor, procesarea filmelor fotografice
și cinematografice, gravare fotografică a
materialului imprimat, prelucrare de diapozitive
și imprimări fotografice, gravarea fotografică
a articolelor de îmbrăcăminte, închiriere de
aparate pentru procesare fotografică, închirieri
de aparate de prelucrare fotografică, închiriere
de echipamente pentru procesare fotografică,
închirieri de echipamente pentru imprimarea
fotografică, închirieri de lentile fotografice pentru
developare, imprimare și developare fotografică
și cinematografică, transferul filmelor fotografice
pe benzi video, tratarea fotografiilor aeriene
sau din satelit, închirieri de aparate pentru
imprimarea fotografiilor, imprimarea pozelor și
fotografiilor stocate digital, furnizare de informații
despre servicii de fotogravură, furnizare
de informații despre developarea filmelor
fotografice, gravare fotografică a articolelor de
uz casnic, transfer de filme fotografice pe benzi
video, servicii de informare privind imprimarea
peliculelor fotografice, imprimare de imagini
fotografice de pe suporturi digitale, servicii
de informare referitoare la procesarea filmelor
fotografice, servicii de transfer de imprimări
fotografice pe casete video, închirieri de aparate
și echipamente pentru mărirea fotografiilor,
închirieri de aparate și echipamente pentru
imprimarea fotografiilor, închirieri de aparate
și echipamente pentru finisarea fotografiilor,

servicii de încapsulare a materialelor în foi
pentru fotografii, furnizare de informații despre
servicii de imprimare a fotografiilor, furnizare de
informații despre servicii de mărire a fotografiilor,
înrămarea operelor de artă.
41. Fotografie, fotografii aeriene, editare de
fotografii, instruire în fotografie, publicarea de
fotografii, servicii ale unui fotograf, fotografii
de tip portret, compoziții fotografice pentru
terți, închiriere de reproduceri fotografice,
editare de filme (fotografice), instruire în
utilizarea echipamentului fotografic, servicii
educative în arta fotografică, producție audio
și video și fotografie, închirieri de aparate de
fotografiat, servicii educative în arta developării
fotografice, demonstrații de echipamente
fotografice (cu scop didactic), producție audio,
video și multimedia și fotografie, închiriere
de echipamente și facilități audiovizuale și
fotografice, servicii de bibliotecă online, și anume
furnizare de servicii de bibliotecă electronică
referitoare la ziare, reviste, fotografii și imagini
printr-o rețea online de calculatoare, expoziții
la muzeu, expoziții de artă, organizare de
expoziții educaționale, organizare de expoziții
pentru divertisment, servicii de expoziții de artă,
organizare de expoziții în scopuri culturale,
realizare de expoziții cu scopuri culturale,
organizare de expoziții cu scop instructiv,
organizarea de expoziții cu scopuri educative,
organizare de expoziții în scopuri educative,
furnizarea de instalații de muzee (prezentare,
expoziții), coordonare de expoziții în scopuri
recreative, organizare de conferințe, expoziții
și concursuri, realizare de expoziții cu scopuri
educative, coordonare de expoziții cu scop
educativ, orgzanizare de expoziții cu scop
educativ, organizare de expoziții în scop
educativ, organizarea de expoziții în scopuri
culturale sau educative, furnizare de instalații de
muzeu pentru expoziții, organizare de expoziții
în scop de instruire, organizare de expoziții
în scopuri de divertisment, desfășurare de
expoziții în scop de divertisment, coordonare de
expoziții în scopuri de divertisment, organizare
de expoziții de animale și dresură de
animale în scopuri culturale și educaționale,
pregătire referitoare la organizarea expozițiilor
de animale de companie, organizare și
pregătire de expoziții în scopuri de divertisment,
organizare de expoziții în scopuri culturale
sau educative, organizare de expoziții de
animale în scopuri culturale sau educative,
servicii de editare, editare de texte scrise altele
decât cele publicitare, editare de înregistrări
video, publicare și editare de materiale tipărite,
publicare și editare de cărți, editare de cărți și
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recenzii, editare de materiale tipărite care conțin
poze, altele decât cele de uz publicitar, servicii
de editare, întocmire de rapoarte și redactare
de texte altele decât cele publicitare, editare
sau înregistrare de sunete și imagini, furnizare
de poze online nedescărcabile, organizare de
gale, servicii de galerii de artă, servicii specifice
galeriilor de artă, furnizate online printr-un link de
telecomunicații, servicii culturale, educaționale
sau de divertisment oferite de galerii de artă,
prezentări audiovizuale, prezentare de concerte,
prezentare de concerte muzicale, cursuri de
formare, organizare de cursuri, cursuri prin
corespondență, coordonare de cursuri, furnizare
de cursuri educaționale, cursuri de formare
avansată, organizare de cursuri de instruire,
furnizare de cursuri de pregătire, coordonare
de cursuri prin corespondență, coordonare de
cursuri de instruire, coordonare de cursuri de
formare profesională, organizare de cursuri prin
metode autodidactice, organizarea de cursuri
educative destinate studenților, organizare de
cursuri de instruire tehnică, furnizare de cursuri
de instruire online, organizare și coordonare
de cursuri educaționale, furnizare de cursuri
de formare continuă, furnizare de cursuri de
formare profesională, servicii educaționale de
furnizare a cursurilor de educație, elaborarea
de materiale didactice distribuite la cursurile
profesionale, furnizare de cursuri de instruire
la nivel postuniversitar, elaborare de cursuri
de instruire și de examene, pregătire de
cursuri și examene în scop educațional,
organizare de cursuri de pregătire în institute
de învățământ, servicii de consultanță referitoare
la elaborarea de cursuri de formare, ateliere
recreative, servicii oferite de ateliere de
formare, servicii oferite de ateliere organizate în
scopuri culturale, ateliere organizate în scopuri
educative, organizarea de ateliere de lucru,
organizare de ateliere și seminare, organizare
de ateliere de lucru și seminarii în aprecierea
artei, organizare și coordonare de seminarii
și ateliere de lucru (instruire), servicii de
consultanță și informare referitoare la pregătirea,
coordonarea și organizarea de ateliere de
lucru (instruire), organizare de ceremonii de
decernare de premii, organizare de competiții și
ceremonii de decernare de premii, organizare
și găzduire de ceremonii de decernare de
premii, organizare și coordonare de ceremonii
de acordare a premiilor, organizare de ceremonii
de decernare de premii pentru recunoașterea
meritelor, atestare cu privire la acordarea
de premii în domeniul educației, instruire,
antrenament (instruire), instruire profesională,
instruire educativă, servicii de instruire, educație

și instruire, pregătire și instruire, desfășurare de
seminarii de instruire, organizare de seminare
de instruire, demonstrații în scop de instruire,
instruire în domeniul artelor vizuale, transfer
de know-how (instruire), cursuri de instruire în
tabere educative, organizare de evenimente de
divertisment și evenimente culturale, coordonare
de evenimente culturale, furnizarea de tutoriale
online, furnizarea de instruire online, furnizare
de imagini online nedescărcabile, publicarea
de materiale multimedia online, servicii de
învățământ la distanță oferite online, publicare
de cărți și periodice electronice online, furnizare
de publicații electronice online, nedescărcabile,
organizare și coordonare de grupuri de discuții
educative, nu online, închiriere de înregistrări de
sunete și imagini, publicare de texte și imagini,
inclusiv în format electronic, altele decât cele
în scopuri publicitare, servicii educative în arta
fototipiei, închiriere de lucrări de artă.

───────

(210) M 2021 04022 (111)182517
(151) 20/05/2021
(732) NEGULESCU GABRIEL, STR.

VIRTUTII NR. 11, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

BUZZ Box
(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;

26.04.05; 29.01.01; 29.01.08

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

(591) Culori revendicate: negru (HEX
#482C1D), portocaliu deschis (HEX
#E19E22)
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35. Marketing promoțional, publicitate și
marketing, consultanță în marketing, servicii
de marketing, marketing pe internet, studii de
marketing, analiza tendințelor de marketing,
consultanță în marketing comercial, servicii de
agenție de marketing, servicii de publicitate
și de marketing furnizate prin canalele de
comunicare, servicii de consultanță în legătură
cu reclame, publicitate și marketing, servicii
de asistență și consultanță pentru publicitate,
marketing și promovare, servicii de cercetare
cu privire la publicitate și marketing, servicii
de publicitate și de marketing furnizate prin
bloguri, furnizare de informații de marketing prin
site-uri web, difuzare de materiale de reclamă,
de marketing și publicitare, distribuirea de
materiale publicitare, de marketing și materiale
promoționale, servicii de dezvoltare de planuri
creative de marketing, profilarea consumatorilor
în scopuri comerciale sau de marketing, servicii
de marketing furnizate prin intermediul rețelelor
digitale, marketing de produse și servicii pentru
alte persoane, împărţirea de eşantioane de
produse, organizarea distribuției de mostre
publicitare, distribuire de mostre în scopuri
publicitare, distribuție de prospecte și de mostre,
distribuire de prospecte și mostre în scopuri
publicitare, distribuție și difuzare de materiale
publicitare (pliante, prospecte, material tipărit,
mostre), distribuție de fluturași, broșuri, materiale
tipărite și mostre în scop publicitar, distribuire
de reclame și material publicitar (pliante, broșuri,
foi volante și mostre), distribuire de materiale
publicitare (pliante, prospecte, broșuri, mostre, în
special pentru vânzările la distanță pe bază de
catalog) indiferent dacă sunt transfrontaliere sau
nu, distribuire de materiale publicitare, și anume,
pliante, prospecte, broșuri, mostre, în special
pentru vânzările la distanță pe bază de catalog
(indiferent dacă sunt transfrontaliere sau nu),
publicitate, inclusiv publicitatea online în rețele
informatice, servicii de publicitate și marketing
online, promovare, publicitate și marketing
pentru pagini web online, servicii de publicitate
și reclamă, servicii de reclamă și publicitate,
publicitate și reclamă, distribuire de eșantioane,
distribuire de pliante publicitare, distribuirea de
materiale promoționale, promovare vânzării de
bunuri și servicii pentru terți prin distribuirea de
materiale tipărite și organizarea de concursuri
promoționale, servicii de publicitate și de
marketing furnizate prin mijloacele de media
socială.
39. Distribuirea de colete.

───────

(210) M 2021 04051 (111)182740
(151) 21/05/2021
(732) SANDU MARILENA LUMINITA,

STRADA FIZICIENILOR 116, BLOC
M4, SC.1.ET.1, JUDEŢ ILFOV,
MAGURELE, ILFOV, ROMANIA

(540)

Le Premier Business
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2021 04167 (111)182587
(151) 25/05/2021
(732) AXIAL LOGISTICS SRL, DRUMUL

INTRE TARLALE 41C, BIROUL NR.
26, ET. 2, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

AXIAL
(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;

27.05.21; 29.01.03

clase:
35. Administrare de afaceri, administrarea
magazinelor, administrarea resurselor umane și
servicii de recrutare, administrarea societăților

(591) Culori revendicate: verde deschis
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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comerciale (pentru terți), administrarea și
managementul întreprinderilor comerciale,
asistență comercială privind sistemul de
franciză, asistență în afaceri, asistență în
management pentru întreprinderi comerciale,
asistență în materie de management,
asistență în conducerea afacerilor, exploatarea
întreprinderii (pentru terți), furnizare de
asistență în afaceri, furnizare de informații
de contact comerciale și de afaceri, pe
internet, gestiunea afacerilor de comerț
cu amănuntul pentru terți, furnizarea de
informații despre metode de vânzare,
intermediere de afaceri comerciale pentru
terți, intermediere publicitară, managementul
activităților comerciale, managementul afacerilor
în domeniul logistic, pentru alte persoane,
managementul și administrarea afacerilor,
negociere de contracte pentru terțiprivind
achiziția și vânzarea de produse, negociere de
tranzacții comerciale pentru terți, organizarea
administrării afacerilor, servicii de administrare
a afacerilor, servicii de administrare de
stocuri, servicii de administrare comercială
pentru prelucrarea automată a vânzărilor
pe internet, servicii de consultanță în
afaceri, servicii de comandă cu ridicata,
servicii de funcții administrative, servicii
de intermediere comercială, servicii de
reprezentanță comercială, achiziționare de
produse și servicii pentru alte firme, achiziții de
contracte pentru terți de furnizare de energie,
administrarea comercială a licențelor produselor
și a serviciilor pentru terți, administrarea
vânzărilor, servicii de agenții de import-export,
analiză de preț, comandă computerizată de
stoc, prelucrare administrativă pentru comenzi
de achiziție, consiliere cu privire la produse
de consum, consultanță privind calculul de
cost al comenzilor de vânzare, cotații de preț
pentru produse sau servicii, cotații pentru oferte
de licitații, furnizare de informații comerciale
consumatorilor, furnizare de informații cu
privire la vânzări comerciale, furnizare de
informații despre produse de larg consum
prin internet, furnizare de informații privind
produsele și serviciile pentru consumatori,
furnizarea de informații de piață referitoare la
produsele de consum, furnizarea unei piețe
online pentru cumpărătorii și vânzătorii de
bunuri și servicii, încheierea de contracte de
cumpărare și vânzare de mărfuri, informare
și consultanță cu privire la comerțul exterior,
furnizarea de informații și asistență comerciale
pentru consumatori, intermediere de contracte
(pentru terți), mediere și încheiere de tranzacții
comerciale pentru terți, organizare de prezentări

de firme comerciale în domeniul achiziționării
și comercializării de produse, organizare de
tranzacții comerciale pentru alte persoane
prin intermediul shop-urilor online, organizarea
de servicii contractuale (comerciale) cu terți,
prelucrare administrativă a reclamațiilor în
perioada de garanție, prelucrare administrativă
de comenzi de achiziție computerizate,
prelucrare administrativă de comenzi de
achiziție plasate prin telefon sau calculator,
prelucrare electronică a comenzilor, prelucrare și
organizare administrativă de comenzi prin poștă,
publicitate pentru produsele altor comercianți,
care dau posibilitatea clienților să vadă și să
compare comod serviciile oferite de respectivii
comercianți, realizare de abonamente la pachete
de informații, servicii administrative pentru
preluarea comenzilor, servicii ale agențiilor
de export, servicii ale agențiilor de import,
servicii de achiziții, servicii de aprovizionare
pentru terți (achiziții de bunuri și servicii
pentru alte întreprinderi), servicii de comandă
(pentru terți), servicii de comenzi online,
servicii de gestionare a vânzărilor, servicii de
intermediere referitoare la publicitate, vânzare
prin licitație publică, administrare în materie
de activități de marketing, activități publicitare,
în special cu privire la rețele de telematică
și de telefonie, campanii de marketing,
compilare de anunțuri publicitare, căutare de
sponsorizare, compilare, producție și diseminare
de material publicitar, coordonarea promovării
evenimentelor de strângere de fonduri caritabile,
crearea materialului publicitar, distribuirea
de materiale publicitare, de marketing și
materiale promoționale, dezvoltare de strategii
și concepte de marketing, organizarea de
expoziții comerciale și servicii expoziționale,
furnizare de ghiduri publicitare online cu funcție
de căutare, furnizare și închiriere de spațiu,
timpi și mijloace de publicitate, furnizarea de
informații de marketing, marketing comercial
(în afară de comercializare), marketing destinat
unui anumit scop, împărțirea de eșantioane
de produse, (organizarea de) trageri la sorți
cu premii în scopuri publicitare, organizare de
lansări de produse, organizare de prezentări
în scopuri publicitare, organizare de târguri
comerciale în scopuri publicitare, organizare
și coordonare de evenimente promoționale de
marketing pentru terți, organizare și plasare de
reclame, organizarea de publicitate, prezentări
de produse și servicii de afișare a produselor,
pregătirea și distribuirea reclamelor, promovare
de evenimente speciale, promovare de produse
și servicii pentru terți, promovare de produse
și servicii ale terților prin intermediul anunțurilor
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publicitare pe pagini de internet, promovarea
afacerii (publicitate), promovarea comercială,
publicare de materiale publicitare, publicitate,
servicii de lansare de produse, servicii de
marketing, servicii de merchandising, servicii de
prezentare a produselor către public, servicii
de promovare, servicii de publicitate, servicii de
târguri comerciale și de expoziții comerciale,
servicii promoționale comerciale.
37. Amenajare de terenuri (construcții),
amenajare teritorială pentru construcții,
amplasare de cabluri, amplasare de oleoducte,
amenajarea spațiilor comerciale, amplasare
de rețele de alimentare cu electricitate,
amplasarea conductelor, aplicare de substraturi
(izolare), aplicarea de acoperiri de protecție
pe suprafețele construite (izolare), aplicarea
de straturi de protecție de suprafață (izolare),
armături din mortar pentru fundații, asamblare
de case prefabricate, construcția de clădiri,
construcția de instalații de stocare de petrol și
gaze, construcția de platforme de exploatare,
construcția de rețele de transport subterane,
construcția de structuri de oțel pentru clădiri,
construcția de structuri pentru depozitarea
gazului natural, construcția de structuri pentru
depozitarea petrolului brut, construcția de țevi
de exploatare, construcția standurilor de expoziții
și magazine, construcție de centrale de energie
eoliană, construcție de clădiri și de alte structuri,
construcție de conducte, construcție de galerii,
construcție de instalații publice, construcție de
instalații solare utilitare, construcție de lucrări
publice, construcție de panouri, construcție
de piloni, construcție de proprietăți industriale,
construcție de sisteme de scurgere, construcție
de standuri pentru târguri comerciale și expoziții,
construcție de structuri pentru transportul
gazelor naturale, construcție de tuneluri,
construcție de ziduri, construcții, construcții
de infrastructură energetică, construcții de
infrastructură pentru comunicații, construcții de
instalații de stocare subterană, construcții de
instalații de energie geotermală, construcții de
puțuri subterane, construcții pe uscat (onshore),
construire de instalații de alimentare cu apă,
construire de structuri subterane, consultații
pentru construcții, demolare de construcții civile,
demolare de structuri, demontare de structuri,
dezmembrare de utilaje industriale, dragarea
solului, excavare, furnizarea de informații în
domeniul construcțiilor, instalare de conducte,
instalare și reparare de conducte, lucrări de
construcție de structuri din oțel, lucrări de
construcții subterane legate de cablare, lucrări
de construcții subterane legate de canale de
scurgere, lucrări de instalații sanitare, montarea

și îngroparea cablurilor, montarea izolației
termice la clădiri, reparare de evacuatoare
de gunoi, rezidire și reconstruire a furnalelor,
servicii consultative privind construcția de lucrări
publice, servicii de consiliere cu privire la
construcția de clădiri și de alte structuri,
servicii de construcții, servicii de dezmembrare,
servicii de inginerie civilă subterană, servicii
de instalații electrice, supraveghere a lucrărilor
de construcții, dezinfecție, forare, ameliorarea
solului, curățare de rezervoare, curățare de
rezervoare de depozitare, curățare de zone
urbane, curățarea abrazivă a suprafețelor,
furnizare de informații privind repararea sau
întreținerea de mașini și aparate pentru
compactarea deșeurilor, închiriere și întreținere
de platforme de lucru, instalare de aparate
pentru economisirea energiei, instalare de
cazane, instalare de cuptoare industriale,
instalare de dispozitive pentru dedurizarea
apei, instalare de echipamente industriale
sub presiune, instalare de generatoare de
electricitate, instalare de sisteme de energie
solară, altele decât pentru construcții de uz
locativ, instalare de utilaje, instalare de utilaje
industriale, instalare, întreținere și reparații de
mașinărie, instalare și reparații de aparate
electrice, instalarea aparatelor sanitare, instalații
de mașinării electrice și de generatoare,
instalații de sisteme hidroenergetice, întreținere
de aparate pentru purificarea apei, întreținere
de echipamente pentru controlul poluării apei,
întreținere de utilaje industriale, întreținere,
service și reparare de aparate și instalații pentru
generarea de energie electrică, întreținere și
reparații de instalații de stocare, întreținere
și reparații de rezervoare de depozitare,
întreținerea și reparația instalațiilor sanitare,
montare (instalare) de sisteme de depozitare,
reparare de mașini industriale pentru tratarea
deșeurilor, reparare de mașini pentru tratarea
deșeurilor organice, reparații sau întreținere de
rezervoare de depozitare, revizii generale de
utilaje, ridicarea deșeurilor (curățare), servicii
de consiliere cu privire la repararea sistemelor
de controlare a mediului, servicii de consiliere
cu privire la montarea accesoriilor, servicii de
curățare industrială, servicii de curățenie, servicii
de eliminare de deșeuri periculoase, servicii
de evacuare (curățenie), servicii de evacuare
a deșeurilor (servicii de curățenie), servicii de
instalare pentru utilaje, închiriere de aparate de
curățat, închiriere de echipamente de curățat,
închiriere de echipamente de ridicat, închiriere
de echipamente de șantier, închiriere de unelte
de construcție.



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 06/2022

1032

39. Ambalarea, antrepozitare vamală,
consultanță în domeniul serviciilor de depozitare,
oferită de call center-uri și de hotline-uri,
depozitare criogenică, depozitare de aparate
electrice, depozitare de aparate casnice,
depozitare de bunuri comerciale, depozitare
de containere și de mărfuri, depozitare de
deșeuri, depozitare de deșeuri petroliere,
depozitare de deșeuri radioactive, depozitare
de elemente componente, depozitare de
energie și combustibili, depozitare de produse,
depozitare de vehicule, depozitare temporară
de livrări, depozitare și livrare de bunuri,
depozitarea deșeurilor, depozitarea deșeurilor
contaminate, depozitarea mărfurilor, furnizare
de informații despre servicii de depozitare
temporară, furnizare de informații despre
servicii de înmagazinare, furnizare de locatii
pentru autodepozitare pentru terti, încărcarea
și descărcarea de vehicule, furnizarea de
servicii de depozitare la bord, informații în
domeniul depozitării, înmagazinare, închiriere
de spații pentru depozitare, prestare de
servicii și furnizare de instalații pentru
depozitare, servicii de ambalare, servicii de
consiliere referitoare la reambalarea produselor,
servicii de depozitare securizată (transport),
stocare, umplerea mașinilor și a containerelor,
subdivizarea și reambalarea bunurilor, transport
și depozitare, colectare de deșeuri lichide,
colectarea de deșeuri prin intermediul rețelei
publice de canalizare, distribuire de energie
reciclabila, transport de deșeuri, transportarea
deșeurilor către groapa de deșeuri, furnizare de
informații despre închirierea de mașini și aparate
pentru ambalare sau împachetare, închiriere
de spații, structuri, unități și containere pentru
depozitare și transport, închiriere de mașini de
ambalat, servicii de închiriere în legătură cu
transport și depozitare, închirieri de mașini și
aparate de încărcare și descărcare, descărcare
(transport) de deșeuri, logistică de transport,
organizarea serviciilor de transport, salvare,
recuperare și remorcare (transport), transport și
livrare de bunuri.
40. Controlul poluării apei, epurarea apei,
regenerarea aerului, generare de electricitate,
asamblare de produse pentru terți, asamblare
de materiale la comandă pentru terți,
asamblare la comandă de componente
electronice pentru asistenți digitali personali
(pda-uri), fabricare la comandă de componente,
dispozitive și circuite de semiconductoare,
generare de electricitate din energia eoliană,
imprimare 3d, casare de vehicule, debitarea
materialelor, decapare, decontaminarea solului,
decontaminarea materialelor periculoase,

demagnetizare, eliminarea anumitor substanțe
chimice specifice din fluidele de prelucrare
chimică, extrudarea de aliaje metalice,
extrudarea materialelor din plastic, frezare,
furnizare de informații privind tratarea
materialelor, lipirea metalelor, polimerizare,
polizare, prelucrare de metale, prelucrare
de piese pentru alte persoane (servicii de
prelucrare mecanică), prelucrarea catalizatorilor
de ardere pentru recuperarea metalelor nobile,
prelucrarea materialelor plastice, presarea
metalelor, rabotare, reciclarea și tratamentul
gunoiului, recuperarea metalelor prețioase,
servicii de distrugere a unităților de disc,
servicii de tratare a solului, a deșeului sau a
apei (servicii de refacere a mediului), tăiere
de metale, tratament electrochimic, tratarea
metalelor, tratarea și reciclarea ambalajelor,
furnizare de informații despre închirierea de
aparate pentru purificarea apei, furnizare de
informații despre închirierea de mașini și aparate
de zdrobit deșeuri, furnizare de informații
despre închirierea de mașini și aparate pentru
compactarea deșeurilor, furnizare de informații
despre închirierea de mașini și aparate pentru
prelucrarea chimică, închiriere de echipamente
pentru mașini folosite la asamblare, închiriere
de echipamente pentru tratarea și transformarea
materialelor, producerea de energie și fabricare
la comandă, închiriere de mașini pentru
compactarea deșeurilor, închiriere de mașini
pentru zdrobirea deșeurilor, închiriere de mașini
și aparate pentru compactarea deșeurilor,
închiriere de mașini și aparate pentru zdrobirea
deșeurilor, închirieri de echipamente pentru
epurarea apei.

───────

(210) M 2021 04205 (111)182519
(151) 27/05/2021
(732) NANANA DESIGN SRL, CORP A,

SECTOR 2, BUCURESTI, 020747,
ROMANIA

(540)

NaNaNa
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(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.24;
29.01.11

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

24. Articole textile imprimate individuale,
ambalaje din material textil pentru cadouri,
articole individuale confecționate din materiale
textile lipite de materiale cauciucate, articole
individuale confecționate din materiale textile
lipite de materiale plastice, articole individuale
realizate din materiale plastice nețesute, articole
individuale realizate din materiale plastice
țesute, articole textile la bucată realizate din
materiale plastice, articole textile la bucată
pentru îmbrăcăminte, materiale cu imprimeuri
25. Articole de îmbrăcăminte, articole pentru
acoperirea capului, părți de îmbrăcăminte,
încălțăminte și articole pentru acoperirea
capului, îmbrăcăminte
26. Accesorii pentru îmbrăcăminte, articole de
cusut și articole decorative din materiale
textile respectiv: aplicaţii (mercerie), insigne
pentru purtare, nu din metale preţioase,
închizători pentru bluze/închizători pentru fixarea
rochiei pe corp, brasarde/banderole de braţ
(accesorii de îmbrăcăminte), broşe (accesorii
de îmbrăcăminte), catarame (accesorii de
îmbrăcăminte), pandantive, altele decât cele
pentru bijuterii, inele de chei sau lanţuri pentru
brelocuri, brelocuri (nu ca bijuterii sau pentru
chei, inele sau lanţuri).
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, administrare în materie de activități
de marketing, administrare de concursuri în
scopuri publicitare, servicii oferite de agenții
de publicitate, asistență comercială cu privire
la imaginea comercială, asistență privind
comercializarea produselor, în cadrul unui
contract de franciză, asistență în domeniul
comercializării produselor, asistență în materie
de management pentru promovarea afacerilor,
campanii de marketing, colectarea de informații
privind publicitatea, compilare de anunțuri
publicitare, compilare de anunțuri publicitare
pentru a fi utilizate ca pagini web, compilare
de anunțuri publicitare pentru a fi utilizate ca
pagini web pe internet, compilare de anunțuri
publicitare pentru utilizare pe internet, compilare
de anunțuri publicitare pentru utilizarea pe pagini
web de internet, compilare de reclame pentru
pagini web pe internet, compilare, producție
și diseminare de material publicitar, concepere
de broșuri publicitare, concepere de fluturași
publicitari, concepere de logouri publicitare,
concepere de material publicitar, consultanță

în domeniul managementului afacerilor și al
marketingului, creare de texte publicitare,
creare de texte publicitare și în scop
promoțional, crearea materialului publicitar,
cronică publicitară, derularea campaniilor
promoționale pentru întreprinderi comerciale,
dezvoltare de campanii promoționale, dezvoltare
de concepte de marketing, distribuirea de
materiale publicitare, de marketing și materiale
promoționale, dezvoltare de conceptii de
publicitate, dezvoltare de planuri de marketing,
dezvoltare de strategii și concepte de marketing,
dezvoltarea și implementarea de strategii de
marketing pentru alte persoane, furnizare de
ghiduri publicitare online cu funcție de căutare,
expoziții comerciale și servicii expoziționale,
editare și actualizare de texte publicitare,
editare post-producție de publicitate și reclame,
difuzarea de date privind publicitatea, evaluare
a impactului publicității asupra publicului,
furnizare de informații de marketing, furnizare
de informații de marketing prin site-uri web,
furnizare și închiriere de spațiu, timpi și
mijloace de publicitate, furnizare de informații
de marketing în afaceri, furnizare de informații
privind marketingul, furnizare de informații
privind publicitatea, furnizare de informații
publicitare, furnizare de modele pentru campanii
promoționale, furnizare de modele în scopuri
publicitare, furnizare de servicii publicitare,
furnizarea de clasamente ale utilizatorilor în
scopuri comerciale sau publicitare, furnizarea
unui ghid de publicitate de căutare online
cu bunurile și serviciile prestate de terți
online pe internet, indexare web în scop
comercial sau publicitar, informații de marketing,
intermediere de contracte de publicitate pentru
alte persoane, intermediere de contracte de
publicitate și promovare pentru alte persoane,
închiriere spațiu publicitar, închirierea minutelor
publicitare și a presei, intermediere publicitară,
lipirea de afișe publicitare, marketing afiliat,
marketing comercial (în afară de comercializare),
întocmirea de texte de publicitate comercială,
întocmire de reclame, marketing de produse,
texte publicitare (redactare de -), studii de
marketing, servicii publicitare și de promovare,
servicii de târguri comerciale și de expoziții
comerciale, servicii promoționale furnizate prin
telefon, servicii promoționale de publicitate,
servicii publicitare cu privire la crearea
identității corporative și de brand, servicii de
publicitate și reclamă, servicii de publicitate,
promovare și relații publice, servicii de redactie
in scopuri publicitare, servicii de publicitate
și marketing online, servicii de publicitate
și marketing, servicii de publicitate și de

(591) Culori revendicate: gri ( Pantone Cool
Gray 6 C)
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promovare de vânzări, servicii de publicitate
și de promovare, servicii de publicitate și de
marketing furnizate prin mijloacele de media
socială, servicii de publicitate și de marketing
furnizate prin canalele de comunicare, servicii
de publicitate și de marketing furnizate prin
bloguri, servicii de relații cu publicul, servicii de
publicitate pentru vânzarea de produse, servicii
de publicitate pentru promovarea comerțului
electronic, servicii de publicitate furnizate pe
internet, servicii de publicitate furnizate prin
internet, servicii de publicitate exterioară, servicii
de publicitate digitală, servicii de promovare
și publicitate, servicii de promovare, servicii
de planificare pentru publicitate, servicii de
modele în scop publicitar sau de promovare
a vânzărilor, servicii de merchandising, servicii
de marketing furnizate prin intermediul rețelelor
digitale, servicii de marketing prin telefon
(nu pentru vânzări), servicii de marketing
direct, servicii de marketing comercial, servicii
de marketing, servicii de layout în scopuri
publicitare, servicii de lansare de produse,
servicii de informații privind publicitatea, servicii
de grafică publicitară, servicii de editare de
texte publicitare, servicii de dezvoltare de
planuri creative de marketing, servicii de
editare de publicitate, servicii de asistență
și consultanță pentru publicitate, marketing și
promovare, servicii de fidelizare, motivare și
recompensare, servicii de anunțuri în scopuri
publicitare, servicii de agenție de publicitate,
servicii de administrare a comunităților online,
servicii de agenție de marketing, redactări
de texte publicitare, reproducere de material
publicitar, realizare de broșuri publicitare,
realizare de material publicitar, realizare de
materiale publicitare, realizare de înregistrări
video în scopuri publicitare, realizarea de
benzi video, discuri în format video și
înregistrări audiovizuale cu caracter promoțional,
redactare de scenarii pentru scopuri publicitare,
redactare de texte publicitare, realizare de
anunțuri publicitare pentru terți, reactualizarea
materialelor publicitare, publicitate și reclamă,
publicitate și marketing, publicitate prin toate
mijloacele publice de comunicare, publicitate
prin bannere, publicitate pentru terți pe
internet, publicitate pentru site-urile web ale
firmelor, publicitate, inclusiv publicitatea online
în rețele informatice, publicare de materiale
promoționale, publicare de materiale publicitare,
publicare de materiale publicitare online,
publicare de materiale și texte publicitare,
publicare de texte publicitare, publicare
electronică de materiale imprimate în scopuri
publicitare, publicarea de broșuri publicitare,

pregătirea de texte publicitare, publicitate,
promovarea desenelor altor persoane prin
furnizarea de portofolii online pe un site
web, promovarea operelor de artă ale altor
persoane prin furnizarea de portofolii online
pe un site web, promovarea produselor și
serviciilor altor persoane prin internet, publicare
de materiale imprimate în scopuri publicitare,
publicare de materiale imprimate în scopuri
publicitare, în format electronic, promovarea
comercială, promovare, publicitate și marketing
pentru pagini web online, promovare online de
rețele informatizate și pagini web, promovare de
produse și servicii ale terților prin intermediul
anunțurilor publicitare pe pagini de internet,
promovare a vânzărilor de produse și servicii ale
terților prin evenimente promoționale, promovare
computerizată de afaceri, proiectare de studii
de marketing, producție de materiale publicitare,
pregătire și realizare de planuri și concepte
media și de publicitate, pregătire de campanii
publicitare, pregătire de documente publicitare,
pregătire de anunțuri publicitare, pregătire de
anunțuri publicitare personalizate, în folosul
terților, prezentări de produse și servicii de
afișare a produselor, pregătirea și distribuirea
reclamelor, prezentare de firme pe internet și în
alte medii de comunicare, asistență în afaceri,
management și servicii administrative.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 06/2022

1035

(210) M 2021 04265 (111)182732
(151) 31/05/2021
(732) IONEL ANGHEL , STR. CAP.

ILINA NR. 6, BL.14, SC.2, ET.4,
AP.77, SECTOR 5 BUCUREȘTI,
BUCURESTI, ROMANIA
MARIANA PORST, STR.
MARGEANULUI, NR. 22, SECTOR
5, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

NOODLEMANIA

(531) Clasificare Viena: 08.07.03; 29.01.13;
27.05.01; 27.05.17

clase:
29. Carne și produse din carne, fructe, ciuperci,
legume, nuci și leguminoase prelucrate, intestine
pentru cârnați și imitații ale acestora, ouă și
produse din ouă, pește, fructe de mare și
moluște, nu vii, produse lactate și înlocuitori,
supe și baze de supă, extracte din carne, uleiuri
și grăsimi comestibile, insecte și larve preparate,
uleiuri și grăsimi, supă de tăieței, aperitive
congelate constând în principal din fructe de
mare, alimente refrigerate din pește, caviar,
carne de crab, crab, chiftele din pește, conserve
de fructe de mare, file de pește, felii subțiri de
alge uscate (hoshi-nori), extracte din fructe de
mare, creveți, cu excepția celor vii, fructe de
mare gătite, fructe de mare preparate, icre de
pește, preparate, înlocuitor de carne de crab,
melci preparați pentru consum uman, mâncăruri
pe bază de pește, jeleuri din fructe de mare,
languste, cu excepția celor vii, midii albastre (nu
vii), paste tartinabile din pește, fructe de mare și
moluște, raci, cu excepția celor vii, produse din
fructe de mare, scoici, moluște comestibile, cu

excepția celor vii, stridii (nu vii, pentru consum
uman), țipari, nu vii, alge comestibile, preparate,
chiftele de soia, ciuperci shiitake deshidratate,
ciuperci de bambus uscate, deserturi pe bază
de fructe, ghimbir murat, jeleuri, dulcețuri,
compoturi, paste de fructe și legume, murături,
supă gata-preparată, supe miso, scoici uscate,
carne de scoici uscată.
30. Cafea, ceaiuri, cacao și înlocuitori ai
acestora, gheață, înghețată, iaurt înghețat
(produse de patiserie înghețate), șerbeturi,
zahăr, îndulcitori naturali, glazuri și umpluturi,
produse apicole respectiv: miere, propolis/clei
de albine de uz alimentar, cereale procesate,
amidon și produse preparate din acestea,
preparate pentru coapt, drojdie, sare, mirodenii,
arome și condimente, aperitive (tartine), baghete
umplute, alimente cu paste la conservă, batoane
alimentare pe bază de ciocolată gata de
mâncat, biluțe de brânză (snackuri), biscuiți
crackers cu aromă de legume, blaturi de
pizza, blaturi de pizza coapte în prealabil,
biscuiți crocanți condimentați, brioșe, chifle
umplute, chimichanga, chipsuri de orez, chipsuri
de porumb, clătite sărate, clătite, chipsuri
din cereale, chipsuri tortilla, crusta de pizza,
covrigei, empanada (aluat umplut), floricele
de porumb, crumble (produs de patiserie),
frigănele, gustări pe bază de cereale, gustări
din tortilla, gustări pe bază de grâu, gustări
pe bază de multicereale, gustări pe bază de
orez, gustări rapide preparate din porumb,
gustări rapide preparate din musli, lasagna,
hot dog (sandvișuri), hamburgeri (sandvișuri),
lipii cu pui, înveliș pentru sandvișuri, mâncăruri
preambalate care constau în principal în orez,
dar și cu carne, pește sau legume, mâncăruri
liofilizate în care pastele sunt ingredientul
principal, mâncăruri alcătuite în principal din
paste, paella, pâine cu umplutură, pateuri cu
cârnați, mâncăruri preparate sub formă de pizza,
mâncăruri preparate pe bază de paste, plăcinte,
pizze negătite, pizza împăturită (calzone), pizza
refrigerată, pizza preparată, pizza proaspătă,
pizza fără gluten, pizza conservată, pizza
congelată, pizza, plăcinte cu carne, plăcinte
gătite, plăcinte proaspete, porumb prăjit, porumb
fript, produse de patiserie congelate umplute
cu carne și legume, produse de patiserie
conținând legume și carne de pasăre, produse
de patiserie aromate, produse alimentare
preparate sub formă de sosuri, prăjituri din
mei, pufuleți de brânză, produse pentru gustări
preparate din pesmet, ravioli, rizoto, quiche (tarte
sărate), quesadilla (preparat culinar mexican),
sandvișuri, salată de macaroane, rulouri de
primăvară, spaghetti și chiftele, sandvișuri

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



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 06/2022

1036

cu carne, batoane de cereale și batoane
energizante, aluaturi împletite prăjite, biscuiți
sărați, biscuiți crocanți, biscuiți crackers, bezele,
brioșe cu fructe, ciocolată, budinci, cozonaci,
cornuri (produs de patiserie), cozonac pandoro,
ciocolată tartinabilă, dulciuri înghețate, dulciuri
(bomboane), tablete de ciocolată și gumă de
mestecat, flan (produs de patiserie), înghețate
și dulciuri, prăjitură cu pâine, pâine, produse de
cofetărie congelate, produse de brutărie, praline
cu napolitană, specialități de patiserie, produse
de patiserie, prăjituri, tarte și biscuiți (prăjiturele),
tiramisu, aluat pentru pizza, amestec pentru
aluat de pizza, amestecuri de pizza, făină pentru
pizza, condimente pentru pizza, sosuri pentru
pizza, preparate pentru pregătirea blaturilor de
pizza., alimente preparate pe bază de tăieței,
paste uscate și proaspete, noodles și găluște
din aluat umplut, tăiței chow mein (mâncăruri pe
bază de tăieței), sushi, tăiței ramen, ramen (fel
de mâncare japonez pe bază de tăiței), clătite
kimchi (kimchijeon), găluște de orez, găluști
chinezești gătite în abur (shumai, gătite), gustări
pe bază de orez, mâncăruri pe bază de orez,
mâncăruri preambalate care constau în principal
în orez, dar și cu carne, pește sau legume,
mâncăruri gata preparate, deshidratate sau
lichide, mai ales pe bază de paste, înveliș pentru
sandvișuri, orez preparat învelit în alge marine,
mâncăruri preparate în special pe bază de paste,
plăcinte, produse de patiserie din legume și
carne, produse de patiserie conținând legume
și pește, produse pentru gustări preparate din
făină de orez, produse pentru gustări preparate
din făină de soia, rulouri umplute, rulouri de
primăvară, rulouri cu ou, rulouri de alge marine
deshidratate (gimbap), sandvișuri, turte din orez,
tăiței prăjiți cu legume (japchae), tartă de
orez, turte de orez sote (topokki), wonton,
tăiței chinezești, găluște chinezești (găluște),
ceai oolong (ceai chinezesc), galuște chinezești
umplute (gyoza, gătite), chow mein (mâncare de
tăiței cu specific chinezesc), prăjituri chinezești
în formă de lună, tăiței chinezești care se prepară
instant, tăiței, tăiței asiatici, tăiței din creveti, tăiței
chinezești (negătiți).
43. Asigurarea de hrană și băuturi, servicii
de cazare temporară, servicii de informare,
de consiliere și de rezervare în legătură cu
furnizarea de alimente și băuturi, servicii de
închiriere de mobilier, lenjerie de masă, servicii
de masă, și echipamente pentru servirea de
mâncare și băutură, servicii oferite de baruri,
servicii oferite de cantine, servicii oferite de
bufete cu autoservire, servicii oferite de fast-
fooduri, furnizare de alimente și băuturi în
bistrouri, furnizare de alimente și băuturi în

restaurante și baruri, prepararea alimentelor,
servicii oferite de pizzerii, servicii oferite de
localuri tip snack-bar, furnizare de alimente și
băuturi în internet-cafe, servicii ale bistrourilor,
servicii oferite de restaurante (servirea mesei),
servicii de mâncaruri și băuturi la pachet,
servicii de mâncare la pachet, servicii de
local public, servicii de ceainărie, servicii
de terasă berărie, servicii oferite de snack-
baruri, servicii de catering, servicii oferite de
rotiserii., servicii de restaurante care servesc
ramen, ceainării, servicii oferite de fast-fooduri,
prepararea mâncării, servicii de restaurante
de sushi, servicii de restaurante care servesc
tempura, servicii de restaurant washoku, servicii
în domeniul gustărilor.

───────

ILINA NR. 6, BL.14, SC.2, ET.4,
AP.77, SECTOR 5 BUCUREȘTI,
BUCURESTI, ROMANIA
MARIANA PORST, STR.
MARGEANULUI, NR. 22, SECTOR
5, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

maison Amélie
(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 26.04.02;

25.05.05

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

29. Carne și produse din carne, fructe, ciuperci,
legume, nuci și leguminoase prelucrate, insecte
și larve preparate, intestine pentru cârnați și
imitații ale acestora, ouă și produse din ouă,
pește, fructe de mare și moluște, nu vii, produse
lactate și înlocuitori, supe și baze de supă,
extracte din carne, uleiuri și grăsimi, uleiuri
și grăsimi comestibile, deserturi pe bază de

(591) Culori revendicate: negru, roz deschis,
portocaliu deschis, roz închis, alb

(210) M 2021 04270 (111)182733
(151) 31/05/2021
(732) IONEL ANGHEL, STR. CAP.
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30. Cafea, ceaiuri, cacao și înlocuitori ai
acestora, gheață, înghețată, iaurt înghețat
(produse de patiserie înghețate) și șerbeturi,
zahăr, îndulcitori naturali, glazuri dulci și
umpluturi dulci pentru produse apicole produse
apicole, respectiv: miere, propolis/clei de albine
de uz alimentar, cereale procesate, amidon și
produse preparate din acestea, preparate coapte
și drojdie, sare, mirodenii, arome și condimente,
aperitive (tartine), baghete umplute, alimente
cu paste la conservă, batoane alimentare pe
bază de ciocolată gata de mâncat, biluțe de
brânză (snackuri), biscuiți crackers cu aromă de
legume, blaturi de pizza, blaturi de pizza coapte
în prealabil, biscuiți crocanți condimentați,
brioșe, chifle umplute, chimichanga, chipsuri
de orez, chipsuri de porumb, clătite sărate,
clătite, chipsuri din cereale, chipsuri tortilla,
crusta de pizza, covrigei, empanada (aluat
umplut), floricele de porumb, crumble (produs de
patiserie), frigănele, gustări pe bază de cereale,
gustări din tortilla, gustări pe bază de grâu,
gustări pe bază de multicereale, gustări pe bază
de orez, gustări rapide preparate din porumb,
gustări rapide preparate din musli, lasagna,
hot dog (sandvișuri), hamburgeri (sandvișuri),
lipii cu pui, înveliș pentru sandvișuri, mâncăruri
preambalate care constau în principal în orez,
dar și cu carne, pește sau legume, mâncăruri
liofilizate în care pastele sunt ingredientul
principal, mâncăruri alcătuite în principal din
paste, paella, pâine cu umplutură, pateuri cu
cârnați, mâncăruri preparate sub formă de pizza,
mâncăruri preparate pe bază de paste, plăcinte,
pizze negătite, pizza împăturită (calzone), pizza
refrigerată, pizza preparată, pizza proaspătă,
pizza fără gluten, pizza conservată, pizza
congelată, pizza, plăcinte cu carne, plăcinte

gătite, plăcinte proaspete, porumb prăjit, porumb
fript, produse de patiserie congelate umplute
cu carne și legume, produse de patiserie
conținând legume și carne de pasăre, produse
de patiserie aromate, produse alimentare
preparate sub formă de sosuri, prăjituri din
mei, pufuleți de brânză, produse pentru gustări
preparate din pesmet, ravioli, rizoto, quiche (tarte
sărate), quesadilla (preparat culinar mexican),
sandvișuri, salată de macaroane, rulouri de
primăvară, spaghetti și chiftele, sandvișuri
cu carne, batoane de cereale și batoane
energizante, aluaturi împletite prăjite, biscuiți
sărați, biscuiți crocanți, biscuiți crackers, bezele,
brioșe cu fructe, ciocolată, budinci, cozonaci,
cornuri (produs de patiserie), cozonac pandoro,
ciocolată tartinabilă, dulciuri înghețate, dulciuri
(bomboane), tablete de ciocolată și gumă de
mestecat, flan, înghețate și dulciuri, prăjitură cu
pâine, pâine, produse de cofetărie congelate,
produse de brutărie, praline cu napolitană,
specialități de patiserie, produse de patiserie,
prăjituri, tarte și biscuiți (prăjiturele), tiramisu,
aluat pentru pizza, amestec pentru aluat de
pizza, amestecuri de pizza, făină pentru pizza,
condimente pentru pizza, sosuri pentru pizza,
preparate pentru pregătirea blaturilor de pizza.,
gheață, înghețată, iaurt înghețat(produse de
patiserie îngheţate), șerbeturi, batoane de
cereale și batoane energizante, specialități
de patiserie, produse de patiserie, produse
de brutărie, deserturi preparate (produse
de patiserie), deserturi preparate (produse
de cofetărie), preparate pentru prepararea
produselor de cofetărie congelate, produse de
cofetărie congelate, produse de cofetărie dulci
aromate, sare, mirodenii, arome și condimente,
dulciuri (bomboane), tablete de ciocolată și gumă
de mestecat, produse de patiserie, prăjituri, tarte
și biscuiți (prăjiturele).
43. Asigurarea de hrană și băuturi, servicii
de cazare temporară, servicii de informare,
de consiliere și de rezervare în legătură cu
furnizarea de alimente și băuturi, servicii de
închiriere de mobilier, lenjerie de masă, servicii
de masă, și echipamente pentru servirea de
mâncare și băutură, servicii oferite de baruri,
servicii oferite de cantine, servicii oferite de
bufete cu autoservire, servicii oferite de fast-
fooduri, furnizare de alimente și băuturi în
bistrouri, furnizare de alimente și băuturi în
restaurante și baruri, prepararea alimentelor,
servicii oferite de pizzerii, servicii oferite de
localuri tip snack-bar, furnizare de alimente și
băuturi în internet-cafe, servicii ale bistrourilor,
servicii oferite de restaurante (servirea mesei),
servicii de mâncaruri și băuturi la pachet, servicii

fructe, jeleuri, dulcețuri, compoturi, paste de
fructe și legume, creme tartinabile pe bază de
alune, jeleu de migdale, pastă de măsline, paste
preparate din fructe cu coajă lemnoasă, unt de
arahide, topping-uri de nuci, tartă umplută cu
fructe, produse tartinabile din fructe, produse
tartinabile pe bază de legume, salate de fructe,
batoane pe bază de nuci și semințe, batoane pe
bază de fructe ca substituți alimentari, gogoși,
mâncăruri cu legume preparate, mâncăruri din
pește, mâncăruri gătite constând în principal din
legume, mâncăruri gătite constând în principal
din pește, mâncăruri preparate constând
în principal din carne, mâncăruri preparate
constând în principal din fructe de mare, omlete,
plăcintă cu carne, salate de legume, salate
preparate, supe, tocane (alimente), deserturi din
iaurt, deserturi pe bază de lapte, brânzeturi,
deserturi preparate din produse lactate.
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───────

(210) M 2021 04358 (111)182722
(151) 03/06/2021
(732) PETRICA MARIAN VASILE,

CALEA VITAN199, BL 52 SC 2
ET 3, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

Blessed

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
02.09.15

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

25. Îmbrăcăminte, tricoturi (îmbrăcăminte),
jachete (îmbrăcăminte), fulare (îmbrăcăminte),
îmbrăcăminte pentru copii, îmbrăcăminte pentru
sport, îmbrăcăminte din piele, îmbrăcăminte
pentru fete, îmbrăcăminte pentru femei,
broboade (articole de îmbrăcăminte), pălării
de hârtie (îmbrăcăminte), îmbrăcăminte
impermeabilă pentru navigație, îmbrăcăminte
formală de seară, îmbrăcăminte din
latex, îmbrăcăminte rezistentă la ploaie,
mănuși (articole de îmbrăcăminte), șepci
(articole de îmbrăcăminte), eșarfe (articole
de îmbrăcăminte), cămăși purtate peste
îmbrăcăminte, articole de îmbrăcăminte
brodate, pufoaice (articole de îmbrăcăminte),
trusouri (articole de îmbrăcăminte), articole
de îmbrăcăminte pentru copii, articole de
îmbrăcăminte pentru băieți, îmbrăcăminte
impermeabilă pentru vremea rea, pantaloni
scurți (articole de îmbrăcăminte), salopete
scurte (articole de îmbrăcăminte), articole
de îmbrăcăminte pentru sport, articole de
îmbrăcăminte pentru atletism, articole de
îmbrăcăminte pentru ciclism, articole de

îmbrăcăminte din piele, articole de îmbrăcăminte
pentru dans, body-uri (articole de îmbrăcăminte),
pantaloni kaki (articole de îmbrăcăminte),
articole de îmbrăcăminte din catifea, articole
de îmbrăcăminte de ocazie, articole de
îmbrăcăminte pentru teatru, jambiere pentru
genunchi (articole de îmbrăcăminte), costume
din trei piese (articole de îmbrăcăminte),
articole de îmbrăcăminte din imitație de piele,
articole de îmbrăcăminte pentru golf, cu
excepția mănușilor, articole de îmbrăcăminte
purtate în timpul luptelor greco-romane,
clini pentru ciorapi de pantofi (părți de
articole de îmbrăcăminte), îmbrăcăminte dintr-
o singură piesă pentru sugari și copii
mici, manșoane (îmbrăcăminte), manșete
(îmbrăcăminte), brâuri (imbrăcăminte), șorțuri
(îmbrăcăminte), gabardine (îmbrăcăminte),
corsete (îmbrăcăminte), mușamale
(îmbrăcăminte), combinezoare (îmbrăcăminte),
mitene (îmbrăcăminte), îmbrăcăminte de
noapte, îmbrăcăminte de dormit, îmbrăcăminte
pentru dormit, îmbrăcăminte pentru pescari,
îmbrăcăminte din hârtie, îmbrăcăminte pentru
cicliști, îmbrăcăminte pentru automobiliști,
articole de îmbrăcăminte, costume populare
(îmbrăcăminte), bretele pentru imbracaminte,
scutece tip chilot (îmbrăcăminte), furouri
(articole de îmbrăcăminte), viziere (articole de
îmbrăcăminte), măști de față (îmbrăcăminte),
corsete (articole de îmbrăcăminte, corsete),
centuri cu buzunar pentru bani (îmbrăcăminte),
articole de îmbrăcăminte pentru patinaj artistic,
sutiene fără bretele (articole de îmbrăcăminte),
clini (părți de articole de îmbrăcăminte), articole
de îmbrăcăminte cu protecție solară, articole
de îmbrăcăminte pentru domnișoare de onoare,
mănuși până la cot fără degete (îmbrăcăminte),
bentițe de gât (părți de articole de îmbrăcăminte),
articole de îmbrăcăminte care conțin substanțe
pentru slăbit, clini pentru lenjeria intimă (părți de
articole de îmbrăcăminte), clini pentru costume
de baie (părți de articole de îmbrăcăminte).

───────

de local public, servicii de ceainărie, servicii de
terasă berărie, servicii oferite de snack-baruri,
servicii de catering, servicii oferite de rotiserii,
furnizare de alimente și băuturi în gogoșării.
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(210) M 2021 04428 (111)182569
(151) 07/06/2021
(732) CURIERA TRANSPORT

SOLUTIONS SRL, BDUL CAMIL
RESSU NR 44, BL C14, SC 5,
AP 64, SECTOR 3, BUCURESTI,
031756, ROMANIA

(540)

CURIERA

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.01.01;
27.01.02; 03.13.04; 26.01.03; 26.04.05

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

39. Servicii de curierat, servicii postale și de
curierat.

───────

(210) M 2021 04439 (111)182376
(151) 08/06/2021
(732) EURO UNELTE TRADING SRL,

ALEEA LUNCUSOARA NR 10 ET 6
AP.62, BUCURESTI, ROMANIA

(740) ALECU BOGDAN, STRADA
L.PATRASCANU 2, JUD. BACĂU,
BACAU, 500113, BACĂU, ROMANIA

(540)

DORELL
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
7. Mașini, mașini-unelte, unelte acționate
electric, motoare (cu excepția motoarelor pentru

vehiculele terestre), componente de cuplare și
transmisie a mașinilor, cu excepția celor pentru
vehiculele terestre, unelte agricole, altele decât
unelte de mână acționate manual, incubatoare
pentru ouă, mașini automate de vânzare
8. Scule și instrumente de mână acționate
manual, cuțite, furculițe și linguri, arme albe, cu
excepția armelor de foc, aparate de ras
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou

───────

(210) M 2021 04449 (111)182534
(151) 08/06/2021
(732) GOODMOB DISTRIBUTION

SRL, DRUMUL EUGEN BROTE
NR. 34-41, PARTER, AP. E1,
SC. E, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

GOODMOB

(531) Clasificare Viena: 26.04.01; 27.05.01;
27.05.17; 29.01.01

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

20. Mobilier de baie.
───────

(591) Culori revendicate: galben deschis,
negru

(591) Culori revendicate: portocaliu (RAL
2004)
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(210) M 2021 04452 (111)182545
(151) 08/06/2021
(732) TRADESILVANIA SRL, STR. BUNA

ZIUA NR. 9E, AP. 5, JUDEȚUL
CLUJ, CLUJ NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

(540)

TRADESILVANIA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
36. Servicii de schimb între monedele virtuale și
monedele fiduciare.

───────

(210) M 2021 04463 (111)182520
(151) 08/06/2021
(732) S.C. BESMART TRADING

IMPORT EXPORT S.R.L., COM.
PIETROASA NR. 167, JUD.
BIHOR, CHISCAU, 417366, BIHOR,
ROMANIA

(540)

DELE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
44. Servicii de îngrijire pentru animale de
companie.

───────

(210) M 2021 04514 (111)182521
(151) 10/06/2021
(732) SC CROSSFIT GREENBOX SRL,

STR. CAPITAN ION ANDREESCU,
NR 84, JUDEŢ DÂMBOVIŢA,
TARGOVISTE, DAMBOVIȚA,
ROMANIA

(540)

GREEN BOX FITNESS EST'18

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
02.01.08; 26.04.05

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

41. Servicii de sport și fitness, servicii sportive și
de fitness.

───────
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(210) M 2021 04524 (111)182492
(151) 10/06/2021
(732) LUMINITA CORNELIA DECU, STR.

PIATA STEFAN CEL MARE NR.
8, JUD. NEAMŢ, PIATRA NEAMT,
NEAMȚ, ROMANIA

(540)

PROTECTOMICIN BY
CORNELIA DECU CHAUMONT
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluși, suplimente alimentare pentru oameni
și animale, plasturi și materiale pentru
pansamente, materiale pentru plombarea dinților
și pentru mulaje dentare, dezinfectante, produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.

───────

(210) M 2021 04552 (111)182739
(151) 11/06/2021
(732) S.C ANTIFRUITSART SRL, STR.

LEVANTICA NR. 36, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

ANI FRUITS ART Livram
surasul unui vis dulce!

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 03.07.16;
05.01.16; 29.01.01; 29.01.02; 29.01.06;
29.01.07; 29.01.08; 01.03.01; 06.19.11

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

30. Ciocolată, căpşuni glazurate în ciocolată,
praline de ciocolată, prăjituri, produse de
cofetărie.

35. Publicitate, management, organizarea şi
administrarea afacerilor , lucrări de birou, servicii
de comerţ cu produse cofetărie.
42. Crearea şi menţinerea de site-uri web.

───────

(210) M 2021 04584 (111)182685
(151) 11/06/2021
(732) BIG IDEA HUB DESIGN SRL, STR.

IONITA SANDU STURZA, NR.20,
JUD. BACAU, BACAU, BACĂU,
ROMANIA

(540)

BIG IDEA HUB

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.08; 27.05.17; 13.01.17; 26.11.03

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

41. Educație, instruire, activitați sportive și
culturale.

───────

(591) Culori revendicate: bleumarin, galben,
alb
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(210) M 2021 04634 (111)182463
(151) 14/06/2021
(732) BALOGH EDGAR LEVENTE,

STRADA TABACARILOR NR. 9,
AP. 2, JUDEȚUL CLUJ, CLUJ-
NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(740) APPELLO BRANDS S.R.L., STR.
SOIMULUI NR. 18, SC. A, ET. 5, AP.
M6, JUDEȚUL SIBIU, SIBIU, 550311,
SIBIU, ROMANIA

(540)

BIG RENT
În conformitate cu art. 22 al Legii nr.

84/1998, republicată, conform adresei
înregistrată cu nr. OSIM 1033250/22.11.2021,

solicitantul nu revendică un drept exclusiv
asupra denumirii: ,,BIG'' și ,,RENT''.

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.03;
18.01.09; 18.01.23

clase:
36. Finanțare privind autovehiculele, servicii de
asigurare a autovehiculelor, servicii de garanții
pentru autovehicule terestre, credite garantate
pentru finanțarea garantării autovehiculelor,
servicii financiare referitoare la asigurarea
autovehiculelor, servicii de garanție pentru
autovehiculele terestre de ocazie, credite
garantate pentru finanțarea contractelor de credit
în rate pentru autovehicule, credite garantate
pentru finanțarea închirierii pe bază de contract
a autovehiculelor, servicii financiare referitoare la
întreținerea vehiculelor, asistență financiară.
39. Transport, transport terestru, transport
securizat, transport rutier, transportul
pasagerilor, organizarea transportului,
organizarea transportării, livrare de combustibil,
servicii de livrare, livrarea de mărfuri,
colectare, transport și livrare de produse,
închirierea vehiculelor, închiriere de vehicule,
închiriere de garaje, închiriere de camioane,
închiriere de ambarcațiuni, închiriere de
automobile, închiriere de autovehicule, închiriere
de autobuze, închiriere de aeromotoare,

închiriere de mașini, închiriere de tractoare,
închiriere de nave, închiriere de autocare,
închiriere de remorci, închirierea de camioane,
închirierea motoarelor aeronavelor, închirierea
de depozite, închiriere de vehicule feroviare,
servicii de închiriere containere, închiriere de
vagoane platformă, închiriere de automobile-
caravană, închiriere de autovehicule terestre,
închiriere de autovehicule rutiere, închiriere
de remorci rutiere, închiriere de vehicule
rutiere, închiriere de vehicule terestre, închiriere
de mașini electrice, închirierea mijloacelor
de transport, închiriere de componente de
vehicule, închiriere de vehicule pentru pasageri,
închiriere de căi carosabile mobile, închiriere
de autoîncărcătoare cu furcă, închiriere de
încărcătoare cu furcă, servicii de închiriere
de autovehicule, închiriere de vehicule pentru
marfă, închiriere cu contract de autovehicule,
închiriere de spații pentru stocare, închiriere
de sisteme de navigație, închiriere de scutere
pentru transport, închiriere de remorci pentru
automobile, închiriere de vehicule de agrement,
închirierea de locuri de parcare, închirierea de
automobile de curse, închirierea de spații pentru
depozitare, închiriere de sisteme mecanice de
parcare, închiriere de mijloace de transport
rutier, servicii de închiriere de autovehicule
terestre, servicii de închiriere de remorci rutiere,
închiriere de autoturisme alimentate cu hidrogen,
închirierea de vehicule dotate cu gps, închiriere
de cadre pentru containere de mărfuri, închiriere
de containere pentru sectorul transporturilor
navale, închiriere de vehicule pe bază de
contract, servicii de rezervare pentru închiriere
de automobile, închiriere de portbagaje de
acoperiș pentru vehicule, servicii de rezervare
pentru închiriere de vehicule, realizarea
formalităților pentru închirierea oricărui mijloc
de transport, închiriere de locuri de parcare și
garaje pentru vehicule, servicii de închiriere în
legătură cu transport și depozitare, închirierea pe
bază de contract a vehiculelor pentru transport,
furnizare de informații despre închirierea de
sisteme de parcare mecanice, furnizare de
informații referitoare la automobile pentru
închiriere prin intermediul internetului, închiriere
de spații, structuri, unități și containere pentru
depozitare și transport, închiriere de platforme
de ridicare cu autopropulsie folosite în scopuri
de transport, servicii de șoferi servicii de
șoferi, servicii de închirieri de mașini cu
șofer, transport de pasageri în vehicule cu
șofer, furnizare de informații despre servicii
de șoferi, transport de autovehicule, remorcare
de autovehicule, închirieri de autovehicule,
tractare cu autovehicule, închirieri (charter)

(591) Culori revendicate: albastru, roșu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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de autovehicule, recuperarea autovehiculelor
terestre comerciale, servicii de transport
de autovehicule, servicii de închirieri de
autovehicule, servicii de leasing de autovehicule,
transport de pasageri cu autovehicule, servicii
de parcări de autovehicule, servicii de folosire
în comun a autovehiculelor, rezervare de locuri
pentru transport cu autovehicule, tractare de
urgență de autovehicule sau camioane, servicii
de asistență rutieră (transport), asistență pentru
vehicule cu motor, asistență în caz de avariere
a vehiculelor (tractare), remorcare de vehicule
în legătură cu servicii de asistență în caz
de pană, remorcarea și transportul mașinilor,
incluse în serviciile de asistență în caz de pană
a vehiculelor.

───────

(210) M 2021 04668 (111)182541
(151) 15/06/2021
(732) TOP PROFIL SISTEM SRL, SOS.

DE CENTURA NR. 3, BERCENI,
JUD. ILFOV, ROMANIA

(740) CLIPEO INTELLECTUAL PROPERTY
OFFICE, STR. PESCARUSULUI
NR.12, BL. D6, SC. B, AP. 29,
BUCURESTI, SECTOR 2, 022166,
ROMANIA

(540)

EVEREST by TPS

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

6. Țigle metalice.
───────

(210) M 2021 04684 (111)182568
(151) 16/06/2021
(732) PANDA GRILL EXPRESS SRL,

STRADA AGRICUTURII 56 BIS,
BIROUL 1, JUDETUL BUZAU,
BUZAU, BUZĂU, ROMANIA

(740) ALECU BOGDAN, STR.
L.PATRASCANU NR 2, JUDETUL
BACAU, BACAU, 500113, BACĂU,
ROMANIA

(540)

PUII MEI

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
03.07.03

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

35. Servicii de comert cu produsele alimentare,
servicii de import-export de produse alimentare,
servicii de publicitate aferente serviciilor de
alimentatie publica.

───────
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(210) M 2021 04736 (111)182351
(151) 17/06/2021
(732) CRISTINA SAVA, BD. NICOLAE

BĂLCESCU NR.53, JUDETUL
ILFOV, VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

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

(540)

PINK DIAMOND ROMANIA
by Cristina Sava

În conformitate cu art. 22 al Legii nr. 84/1998,
republicată, conform adresei înregistrată cu nr.

OSIM 1031942/10.11.2021, solicitantul nu revendică
un drept exclusiv asupra denumirii: ROMANIA.

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 17.02.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

───────

(210) M 2021 04770 (111)182231
(151) 18/06/2021
(732) SC FLORIN CĂLINESCU MEDIA

COMPANY IMPEX SRL, STR.
NICOLAE CONSTANTINESCU
NR. 6, BL.15A, SC. A, ET. 3, AP.
7, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

La Călinescu

(531) Clasificare Viena: 03.04.04; 27.05.01;
27.05.11

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

14. Metale preţioase şi aliajele lor şi produse din
aceste materiale, placate sau nu, giuvaergerie,
bijuterii, pietre preţioase, ceasornicărie şi
instrumente pentru măsurarea timpului.
29. Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte din
carne, fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte, jeleuri, dulceţuri, compoturi, ouă, lapte şi
produse lactate, uleiuri şi grăsimi comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea, făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată comestibilă, miere, sirop de
melasă, drojdie, praf de copt, sare, muştar, oţet,
sosuri (condimente), mirodenii, gheaţă.
31. Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale neprocesate, animale vii, fructe şi
legume proaspete, seminţe, plante şi flori
naturale, hrană pentru animale, malţ.
32. Bere, ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi din fructe şi sucuri de
fructe, siropuri şi alte preparate pentru fabricarea
băuturilor.
33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

clase:
14. Metale prețioase și aliajele acestora, bijuterii,
pietre prețioase și semiprețioase, instrumente
de ceasornicărie şi pentru măsurarea timpului,
accesorii pentru bijuterii, accesorii pentru
ceasuri, brățări de ceas, articole de bijuterie
care conțin aur, articole de bijuterie cu pietre
ornamentale, articole de bijuterie cu pietre
prețioase, articole de bijuterie placate cu metale
prețioase, articole de bijuterie semiprețioase,
bijuterii cu diamante, brățări, bijuterii-pandantive,
bijuterii din metale prețioase, butoni de
manșetă, cercei, coliere (bijuterii), crucifixe ca
bijuterii, fire din metale prețioase (bijuterii),
închizători pentru bijuterii, inele (bijuterii), lanțuri
(bijuterii), medalioane (bijuterii), pandantive,
perle (bijuterii), ștrasuri, tiare, verighete, obiecte
de artă din metale prețioase, casete de bijuterii.
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41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii de
cazare temporară.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă şi de îngrijire a frumuseţii pentru
oameni sau animale, servicii de agricultură,
horticultură şi de silvicultură.

───────

(210) M 2021 04958 (111)182280
(151) 28/06/2021
(732) AP FLOW VENTURES SRL, STR.

GEORGIA BACOVIA, NR. 15-17,
JUD. ILFOV, VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

(740) NOMENIUS SRL, STR, PICTOR ION
NEGULICI, NR. 12-14, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

Flow homes

(531) Clasificare Viena: 27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
36. Servicii imobiliare, servicii de evaluare,
afaceri imobiliare, administrarea locuințelor,
achiziție de proprietăți imobiliare (pentru
terți), achiziții de terenuri pentru închiriere,
acordare de finanțare pentru dezvoltarea
imobiliară, administrare de bunuri imobiliare,
administrare de clădiri cu apartamente,
administrare de clădiri cu locuințe, administrare
de portofolii de proprietăți, administrarea
proprietăților în regim de multiproprietate,
colectarea chiriilor, agenți imobiliari, furnizare
de locuințe permanente, închirieri de locuințe
(apartamente), gestiunea imobilelor, închiriere
de bunuri imobiliare și de proprietăți, gestionarea
proprietăților (imobiliare), punere la dispoziție de
locuințe, managementul proprietăților imobiliare,
organizare de închirieri de apartamente, servicii
ale agențiilor imobiliare, servicii ale agențiilor

de bunuri imobiliare rezidențiale, servicii de
achiziții imobiliare, servicii de brokeraj de
bunuri imobiliare, servicii de administrare a
bunurilor imobiliare pentru clădiri rezidențiale,
servicii de împrumuturi imobiliare, servicii de
gestiune imobiliară pentru complexe de clădiri,
servicii de gestiune de multiproprietăți, servicii
de localizare de apartamente pentru terți
(cazare permanentă), închiriere de apartamente,
administrare de închiriere de apartamente,
închirieri de apartamente și birouri, închirieri de
apartamente, garsoniere și camere, servicii de
listare de proprietăți imobiliare pentru închirierea
de case și închirierea de apartamente,
consultanță privind investițiile rezidențiale,
închiriere de case, servicii financiare privind
vânzarea de proprietăți, servicii de agenții
imobiliare pentru achiziția și vânzarea de
clădiri, servicii ale agențiilor imobiliare pentru
vânzarea și închirierea de clădiri, servicii de
agenții imobiliare pentru achiziția și vânzarea de
terenuri.
37. Servicii de construcții și demolări de clădiri,
închiriere de utilaje, instalații și echipamente
pentru construcții, demolări, curățenie și
întreținere, exterminări, dezinsecție și deratizare,
construcție de clădiri de apartamente, servicii
de renovare a apartamentelor, amenajare de
terenuri (construcții), aplicarea de acoperiri de
protecție pentru clădiri, așezarea cărămizilor
(zidărie), armături din mortar pentru fundații,
construcția de pereți despărțitori pentru interior,
construcție de anexe de casă, construcția
de structuri de oțel pentru clădiri, construcție
de case, construcție de spații de cazare
interioare, construcție de proprietăți rezidențiale,
construcție de proprietăți, construcții de case
pe bază de comandă, construcții de clădiri
rezidențiale și comerciale, construcții de locuințe
pe bază de comandă, construcții pe uscat
(onshore), construcții și reparații de clădiri,
construirea de zone rezidențiale, fundații pentru
clădiri, furnizare de informații în domeniul
construcțiilor, furnizare de informații privind
renovarea clădirilor, furnizare de informații
privind reconstruirea clădirilor, pregătirea
podelelor pentru placare și căptușire, pregătirea
terenului pentru construcții, servicii de cimentare,
servicii de colmatare și călăfătuire interioare,
servicii consultative în domeniul construcției
clădirilor, servicii de tâmplărie, servicii de
zugrăvire și decorare, vopsire și lăcuire,
curățarea clădirilor rezidențiale, construcții
de clădiri rezidențiale, consultanță privind
construcția de clădiri și de clădiri rezidențiale,
renovarea și repararea clădirilor, construire de
locuințe private, construirea de locuințe publice,
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servicii de construcții referitoare la clădiri pentru
locuințe.
43. Servicii de cazare temporară, servicii
oferite de pensiuni pentru animale, servicii de
informare, de consiliere și de rezervare în
legătură cu cazarea temporară, furnizare de
cazare temporară, servicii de cazare temporară,
închiriere de mobilier, lenjerie de masă, servicii
de masă, și echipamente pentru servirea de
mâncare și băutură, servicii de informare,
de consiliere și de rezervare în legătură cu
furnizarea de alimente și băuturi, asigurarea de
hrană și băuturi, hoteluri, hosteluri, pensiuni,
cazare turistică și de vacanță, furnizare de
găzduire temporară în locuințe, servicii de
schimb de locuri de cazare (time-share), spații
pentru festivități și facilități temporare de birouri
și reuniuni, intermediere de spații de cazare
pentru membrii, servicii ale agențiilor de cazare,
servicii de cazare pentru vacanțe, servicii de
închiriere de camere, închiriere de camere,
furnizare de spații de cazare temporară mobilate,
furnizarea de spații pentru evenimente și de
spații pentru birouri provizorii și pentru reuniuni,
furnizare de cazare temporară în apartamente de
vacanță, închiriere de cazare temporară în case
și apartamente de vacanță, case de oaspeți,
case de vacanță, hosteluri, rezervare de locuri
de cazare pentru vacanțe, închiriere de locuri de
cazare pentru petrecerea vacanțelor, servicii de
cazare hotelieră, furnizare de informații online
despre rezervări de cazare pentru concediu,
servicii de rezervare a locurilor de cazare (time-
share), servicii de rezervare la hoteluri oferite pe
internet, servicii ale agențiilor de rezervare de
locuri de cazare (time-share), servicii electronice
de informații cu privire la hoteluri, închiriere
de pavilioane, închiriere de corturi, servicii de
ospitalitate (cazare), servicii ale agențiilor de
cazare, organizare de cazare temporară, servicii
oferite de ceainării, furnizare de alimente și
băuturi pentru oaspeți, furnizare de alimente
și băuturi în restaurante și baruri, preparare
de mâncăruri, organizare de mese la hoteluri,
furnizare de alimente și băuturi pentru oaspeți
în restaurante, servicii ale bistrourilor, servicii
oferite de restaurante (servirea mesei), servicii
de local public, servicii de mâncare la pachet,
servicii de terasă berărie, servicii de somelier,
servicii pentru furnizarea de alimente, servicii
pentru furnizarea de băuturi, servicii în domeniul
gustărilor, servicii de restaurant prestate de
hoteluri, servicii hoteliere, furnizare de găzduire
temporară în locuințe, servicii oferite de case
de oaspeți (cazare şi mâncare), agenții de
cazare (hoteluri, pensiuni), asigurare de spații de
cazare pentru turiști, servicii oferite de case de

vacanță, furnizare de terenuri special amenajate
pentru staționarea caravanelor, servicii oferite
de hanuri turistice, servicii de cazare în stațiuni
turistice, închiriere de case de vacanță, închiriere
de cazare temporară în case și apartamente
de vacanță, spații pentru festivități și facilități
temporare de birouri și reuniuni, furnizare
de spații special amenajate pentru banchete
și evenimente sociale pentru ocazii speciale,
servicii de catering, furnizare de locuri de
cazare pentru recepții, servicii de cazare pentru
evenimente, rezervare pe internet de cazare
temporară, servicii de cazare cu mic dejun inclus,
furnizare de informații despre servicii de cazare
temporară, intermediere de spații de cazare
pentru membrii, servicii de agenție de voiaj
pentru rezervarea de cazare temporară, servicii
de schimb de locuri de cazare (time-share),
servicii de recepție pentru cazare temporară
(gestionare de sosiri și plecări), servicii ale
agențiilor de rezervare de locuri de cazare (time-
share).

───────

(210) M 2021 04962 (111)182200
(151) 29/06/2021
(732) ALEXANDRU-MARIAN RADU,

STR. 11 IUNIE, NR. 65 B, AP.
5, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA
VALENTIN LICXANDRU,
STR. SERGENT APOSTOL
CONSTANTIN, NR. 16, ET. 7, AP.
710, SECTOR 6, BUCURESTI,
061461, ROMANIA

(540)

CONSERVATORUL
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.

───────
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(210) M 2021 04964 (111)182489
(151) 29/06/2021
(732) OUTFIT TECHNOLOGIES SRL,

STR. D.I. MENDELEV NR.33, ETAJ
1, APARTAMENT 2C, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

the Outfit

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.07
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9.  Software de calculator descărcabil, software
de calculator pentru estimarea costurilor,
software descărcabil sub formă de aplicație
mobilă pentru comenzi și livrare.
35. Servicii de comerț cu ridicata și cu
amănuntul, în special servicii de comerț pe
bază de comandă poștală (inclusiv online) cu
produse din piele si imitații din piele, genți, valize,
rucsacuri, îmbrăcăminte, încălțăminte, articole
care servesc la acoperirea capului, ochelari
sport și ochelari de soare, bijuterii, ceasuri,
umbrele, produse pentru îngrijirea picioarelor,
produse pentru îngrijirea încălțămintei, accesorii
de modă, articole pentru gimnastică și sport,
textile de uz menajer.
40. Retușarea îmbrăcămintei, croitorie, cusut
artizanal și croitorie, lustruirea textilelor.
41. Publicare de texte altele decât cele
publicitare, editare de publicații altele decât cele
publicitare, publicare de cataloage, organizarea
de parade de modă pentru amuzament,
organizare de evenimente recreative, publicare
de publicații periodice.
42. Design de accesorii de modă, design
vestimentar pentru terți, servicii de design
vestimentar, servicii de consultanță în design
vestimentar, furnizare de informații despre
servicii de design vestimentar, furnizarea
accesului temporar la software de divertisment
interactiv nedescărcabil, furnizarea accesului
temporar la software cu autentificare unică
online, nedescărcabil.
45. Servicii de stilism vestimentar personalizat,
consiliere personalizată de stilism vestimentar,

închiriere de articole vestimentare de gală,
informare cu privire la modă, servicii de
consiliere personală în materie de modă,
închiriere de ţinute de seară.

───────

(210) M 2021 04965 (111)182219
(151) 29/06/2021
(732) WPS SECURITY GUARD SRL,

STR. NELU ARISTIDE DRAGOMIR
NR.28, AP.3, JUD. ARAD, ARAD,
ARAD, ROMANIA

(740) LABIRINT AGENTIA DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
STR. CORIOLAN PETREANU NR.28,
JUD. ARAD, ARAD, 310151, ARAD,
ROMANIA

(540)

WPS Security Guard
(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.11;

27.05.24; 26.01.02
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
39. Furnizare de transport securizat de mărfuri
de mare valoare şi persoane, cu vehicul blindat
şi personal armat, depozitare, niciunul dintre
serviciile menţionate anterior nu este în legătură
cu servicii de curierat.
45. Servicii de investigații, de supraveghere, de
pază și protecție a bunurilor, a persoanelor și
colectivitățiilor, servicii de agenții de detectivi
și activități specifice de detectivistică, escortă,
supraveghere nocturnă, cercetări și anchete
privind persoanele dispărute, consultanță în
materie de pază și securitate, pază contra
incendiilor, servicii de monitorizare (pază) și
intervenție sisteme de pază și securitate.

───────
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(210) M 2021 05045 (111)182767
(151) 02/07/2021
(732) GABRIELA-CRISTINA

URSĂRESCU, STR. CÂMPIA
LIBERTĂȚII NR. 43, BL. MC6,
SC. A, ET. 4, AP. 19, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

URSĂRESCU
Law & Insolvency

(531) Clasificare Viena: 26.11.05; 27.05.01;
29.01.13

clase:
45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecția bunurilor materiale și persoanelor,
servicii personale și sociale oferite de terți pentru
satisfacerea unor nevoi individuale.

───────

(210) M 2021 05063 (111)182196
(151) 02/07/2021
(732) CROCOMAG GROUP S.R.L.,

STR. AVRAM IANCU NR. 264, SAT
FLOREŞTI, JUD. CLUJ, COMUNA
FLOREŞTI, CLUJ, ROMANIA

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

(540)

magPhone mobile
accessories

În conformitate cu art. 22 din Legea nr.
84/1998, republicată, conform adresei OSIM

înregistrată cu nr. 1032993/18.11.2021,
mandatarul solicitantului nu revendică un drept
exclusiv asupra denumirii: mobile accessories

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 26.04.01;
26.01.01; 26.11.03

clase:
9. Aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare fără
conținut, telefoane, telefoane mobile, telefoane
inteligente, telefoane inteligente sub formă
de ceas de mână, brățări de ceas pentru
comunicarea de date către telefoane inteligente,
ceasuri inteligente, huse pentru telefoane, huse
pentru telefoane inteligente, carcase pentru

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

(591) Culori revendicate: albastru, negru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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telefoane inteligente, baterii pentru telefoane,
baterii pentru telefoane mobile, adaptoare pentru
telefoane, încărcătoare, încărcătoare portabile,
încărcătoare usb, încărcătoare pentru vehicule,
încărcătoare fără fir, încărcătoare de baterii de
telefoane mobile destinate utilizării în vehicule
încărcătoare pentru telefoane inteligente,
încărcătoare de baterii pentru telefoane, prize
de extensie pentru telefoane, tastaturi pentru
telefoane mobile, tastaturi pentru telefoane
inteligente, căști pentru telefoane mobile, căști
pentru telefoane inteligente, căști fără fir
pentru telefoane inteligente, cabluri USB pentru
telefoane mobile, difuzoare suplimentare pentru
telefoane mobile, camere video pentru telefoane
inteligente, suporturi pentru selfie, utilizate ca
accesorii pentru telefoane inteligente, folii de
protecție adaptate pentru telefoane inteligente,
folii de protecție cu cristale lichide pentru
telefoane inteligente, protecții de ecran, din
sticlă călită, pentru telefoane inteligente, camere
video portabile, camere de bord, cabluri USB,
memorii USB, adaptoare USB, routere USB
fără fir, cabluri telefonice, echipamente audio
pentru automobile, suporturi de microreceptoare
telefonice pentru autovehicule, piese și
accesorii pentru aparate de comunicații,
echipament și accesorii pentru procesarea
datelor (electrice și mecanice), dispozitive pentru
tehnologia informației, audio-vizuale, multimedia
și fotografice, dispozitive audio-vizuale și
fotografice, aparate, instrumente și cabluri
pentru electricitate, surse de curent conectate la
aparate audio folosite în autovehicule, suporturi
de telefoane mobile pentru bord, suporturi pentru
telefoane mobile, suporturi de încărcare fără
fir pentru telefoane inteligente, camere video
pentru vehicule, conectori multimedia pentru
vehicule, panouri de afișaj pentru vehicule,
aparate de comunicatie pentru vehicule, aparate
de înregistrare video pentru vehicule, tablete,
tablete digitale, playere multimedia, playere
video digitale, playere de muzica portabile,
playere multimedia pentru mașini, camere video
de supraveghere, camere video adaptate în scop
de supraveghere, laptopuri.
35. Regruparea în avantajul terţilor a
aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau

procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare fără
conținut, telefoane, telefoane mobile, telefoane
inteligente, telefoane inteligente sub formă
de ceas de mână, brățări de ceas pentru
comunicarea de date către telefoane inteligente,
ceasuri inteligente, huse pentru telefoane, huse
pentru telefoane inteligente, carcase pentru
telefoane inteligente, baterii pentru telefoane,
baterii pentru telefoane mobile, adaptoare
pentru telefoane, încărcătoare, încărcătoare
portabile, încărcătoare usb, încărcătoare pentru
vehicule, încărcătoare fără fir, încărcătoare de
baterii de telefoane mobile destinate utilizării
în vehicule încărcătoare pentru telefoane
inteligente, încărcătoare de baterii pentru
telefoane, prize de extensie pentru telefoane,
tastaturi pentru telefoane mobile, tastaturi pentru
telefoane inteligente, căști pentru telefoane
mobile, căști pentru telefoane inteligente,
căști fără fir pentru telefoane inteligente,
cabluri usb pentru telefoane mobile, difuzoare
suplimentare pentru telefoane mobile, camere
video pentru telefoane inteligente, suporturi
pentru selfie, utilizate ca accesorii pentru
telefoane inteligente, folii de protecție adaptate
pentru telefoane inteligente, folii de protecție
cu cristale lichide pentru telefoane inteligente,
protecții de ecran, din sticlă călită, pentru
telefoane inteligente, camere video portabile,
camere de bord, cabluri usb, memorii usb,
adaptoare usb, încărcătoare usb, routere usb
fără fir, cabluri telefonice, echipamente audio
pentru automobile, suporturi de microreceptoare
telefonice pentru autovehicule, piese și
accesorii pentru aparate de comunicații,
echipament și accesorii pentru procesarea
datelor (electrice și mecanice), dispozitive pentru
tehnologia informației, audio-vizuale, multimedia
și fotografice, dispozitive audio-vizuale și
fotografice, aparate, instrumente și cabluri
pentru electricitate, surse de curent conectate la
aparate audio folosite în autovehicule, suporturi
de telefoane mobile pentru bord, suporturi pentru
telefoane mobile, suporturi de încărcare fără
fir pentru telefoane inteligente, camere video
pentru vehicule, conectori multimedia pentru
vehicule, panouri de afișaj pentru vehicule,
aparate de comunicatie pentru vehicule, aparate
de înregistrare video pentru vehicule, tablete,
tablete digitale, playere multimedia, playere
video digitale, playere de muzica portabile,
playere multimedia pentru mașini, camere video
de supraveghere, camere video adaptate în
scop de supraveghere, laptopuri (exceptând
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transportul lor), permiţând consumatorilor să le
vadă şi să le cumpere cât mai comod prin
magazine en gros sau en detail, prin cataloage
de vânzare prin corespondență, prin mijloace
electronice, prin intermediul siteurilor web și prin
intermediul emisiunilor de teleshopping, servicii
de vânzare cu ridicata si amănuntul referitoare
la aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare fără
conținut, telefoane, telefoane mobile, telefoane
inteligente, telefoane inteligente sub formă
de ceas de mână, brățări de ceas pentru
comunicarea de date către telefoane inteligente,
ceasuri inteligente, huse pentru telefoane, huse
pentru telefoane inteligente, carcase pentru
telefoane inteligente, baterii pentru telefoane,
baterii pentru telefoane mobile, adaptoare
pentru telefoane, încărcătoare, încărcătoare
portabile, încărcătoare usb, încărcătoare pentru
vehicule, încărcătoare fără fir, încărcătoare de
baterii de telefoane mobile destinate utilizării
în vehicule încărcătoare pentru telefoane
inteligente, încărcătoare de baterii pentru
telefoane, prize de extensie pentru telefoane,
tastaturi pentru telefoane mobile, tastaturi pentru
telefoane inteligente, căști pentru telefoane
mobile, căști pentru telefoane inteligente,
căști fără fir pentru telefoane inteligente,
cabluri usb pentru telefoane mobile, difuzoare
suplimentare pentru telefoane mobile, camere
video pentru telefoane inteligente, suporturi
pentru selfie, utilizate ca accesorii pentru
telefoane inteligente, folii de protecție adaptate
pentru telefoane inteligente, folii de protecție
cu cristale lichide pentru telefoane inteligente,
protecții de ecran, din sticlă călită, pentru
telefoane inteligente, camere video portabile,
camere de bord, cabluri usb, memorii usb,
adaptoare usb, încărcătoare usb, routere usb
fără fir, cabluri telefonice, echipamente audio
pentru automobile, suporturi de microreceptoare
telefonice pentru autovehicule, piese și
accesorii pentru aparate de comunicații,
echipament și accesorii pentru procesarea
datelor (electrice și mecanice), dispozitive pentru

tehnologia informației, audio-vizuale, multimedia
și fotografice, dispozitive audio-vizuale și
fotografice, aparate, instrumente și cabluri
pentru electricitate, surse de curent conectate la
aparate audio folosite în autovehicule, suporturi
de telefoane mobile pentru bord, suporturi pentru
telefoane mobile, suporturi de încărcare fără
fir pentru telefoane inteligente, camere video
pentru vehicule, conectori multimedia pentru
vehicule, panouri de afișaj pentru vehicule,
aparate de comunicatie pentru vehicule,
aparate de înregistrare video pentru vehicule,
tablete, tablete digitale, playere multimedia,
playere video digitale, playere de muzica
portabile, playere multimedia pentru mașini,
camere video de supraveghere, camere video
adaptate în scop de supraveghere, laptopuri,
servicii de vânzare cu ridicata si amănuntul
online aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare fără
conținut, telefoane, telefoane mobile, telefoane
inteligente, telefoane inteligente sub formă
de ceas de mână, brățări de ceas pentru
comunicarea de date către telefoane inteligente,
ceasuri inteligente, huse pentru telefoane, huse
pentru telefoane inteligente, carcase pentru
telefoane inteligente, baterii pentru telefoane,
baterii pentru telefoane mobile, adaptoare
pentru telefoane, încărcătoare, încărcătoare
portabile, încărcătoare usb, încărcătoare pentru
vehicule, încărcătoare fără fir, încărcătoare de
baterii de telefoane mobile destinate utilizării
în vehicule încărcătoare pentru telefoane
inteligente, încărcătoare de baterii pentru
telefoane, prize de extensie pentru telefoane,
tastaturi pentru telefoane mobile, tastaturi pentru
telefoane inteligente, căști pentru telefoane
mobile, căști pentru telefoane inteligente,
căști fără fir pentru telefoane inteligente,
cabluri usb pentru telefoane mobile, difuzoare
suplimentare pentru telefoane mobile, camere
video pentru telefoane inteligente, suporturi
pentru selfie, utilizate ca accesorii pentru
telefoane inteligente, folii de protecție adaptate
pentru telefoane inteligente, folii de protecție
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cu cristale lichide pentru telefoane inteligente,
protecții de ecran, din sticlă călită, pentru
telefoane inteligente, camere video portabile,
camere de bord, cabluri usb, memorii usb,
adaptoare usb, încărcătoare usb, routere usb
fără fir, cabluri telefonice, echipamente audio
pentru automobile, suporturi de microreceptoare
telefonice pentru autovehicule, piese și
accesorii pentru aparate de comunicații,
echipament și accesorii pentru procesarea
datelor (electrice și mecanice), dispozitive pentru
tehnologia informației, audio-vizuale, multimedia
și fotografice, dispozitive audio-vizuale și
fotografice, aparate, instrumente și cabluri
pentru electricitate, surse de curent conectate la
aparate audio folosite în autovehicule, suporturi
de telefoane mobile pentru bord, suporturi pentru
telefoane mobile, suporturi de încărcare fără
fir pentru telefoane inteligente, camere video
pentru vehicule, conectori multimedia pentru
vehicule, panouri de afișaj pentru vehicule,
aparate de comunicatie pentru vehicule,
aparate de înregistrare video pentru vehicule,
tablete, tablete digitale, playere multimedia,
playere video digitale, playere de muzica
portabile, playere multimedia pentru mașini,
camere video de supraveghere, camere video
adaptate în scop de supraveghere, laptopuri,
informaţii şi consiliere comercială pentru
consumatori (consiliere consumatori) referitoare
la aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare fără
conținut, telefoane, telefoane mobile, telefoane
inteligente, telefoane inteligente sub formă
de ceas de mână, brățări de ceas pentru
comunicarea de date către telefoane inteligente,
ceasuri inteligente, huse pentru telefoane, huse
pentru telefoane inteligente, carcase pentru
telefoane inteligente, baterii pentru telefoane,
baterii pentru telefoane mobile, adaptoare
pentru telefoane, încărcătoare, încărcătoare
portabile, încărcătoare usb, încărcătoare pentru
vehicule, încărcătoare fără fir, încărcătoare de
baterii de telefoane mobile destinate utilizării
în vehicule încărcătoare pentru telefoane

inteligente, încărcătoare de baterii pentru
telefoane, prize de extensie pentru telefoane,
tastaturi pentru telefoane mobile, tastaturi pentru
telefoane inteligente, căști pentru telefoane
mobile, căști pentru telefoane inteligente,
căști fără fir pentru telefoane inteligente,
cabluri usb pentru telefoane mobile, difuzoare
suplimentare pentru telefoane mobile, camere
video pentru telefoane inteligente, suporturi
pentru selfie, utilizate ca accesorii pentru
telefoane inteligente, folii de protecție adaptate
pentru telefoane inteligente, folii de protecție
cu cristale lichide pentru telefoane inteligente,
protecții de ecran, din sticlă călită, pentru
telefoane inteligente, camere video portabile,
camere de bord, cabluri usb, memorii usb,
adaptoare usb, încărcătoare usb, routere usb
fără fir, cabluri telefonice, echipamente audio
pentru automobile, suporturi de microreceptoare
telefonice pentru autovehicule, piese și
accesorii pentru aparate de comunicații,
echipament și accesorii pentru procesarea
datelor (electrice și mecanice), dispozitive pentru
tehnologia informației, audio-vizuale, multimedia
și fotografice, dispozitive audio-vizuale și
fotografice, aparate, instrumente și cabluri
pentru electricitate, surse de curent conectate la
aparate audio folosite în autovehicule, suporturi
de telefoane mobile pentru bord, suporturi pentru
telefoane mobile, suporturi de încărcare fără
fir pentru telefoane inteligente, camere video
pentru vehicule, conectori multimedia pentru
vehicule, panouri de afișaj pentru vehicule,
aparate de comunicatie pentru vehicule, aparate
de înregistrare video pentru vehicule, tablete,
tablete digitale, playere multimedia, playere
video digitale, playere de muzica portabile,
playere multimedia pentru mașini, camere video
de supraveghere, camere video adaptate în scop
de supraveghere, laptopuri, reclama, publicitate,
gestiunea afacerilor comerciale, administratie
comerciala, lucrari de birou in legatura
cu aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare fără
conținut, telefoane, telefoane mobile, telefoane
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inteligente, telefoane inteligente sub formă
de ceas de mână, brățări de ceas pentru
comunicarea de date către telefoane inteligente,
ceasuri inteligente, huse pentru telefoane, huse
pentru telefoane inteligente, carcase pentru
telefoane inteligente, baterii pentru telefoane,
baterii pentru telefoane mobile, adaptoare
pentru telefoane, încărcătoare, încărcătoare
portabile, încărcătoare usb, încărcătoare pentru
vehicule, încărcătoare fără fir, încărcătoare de
baterii de telefoane mobile destinate utilizării
în vehicule încărcătoare pentru telefoane
inteligente, încărcătoare de baterii pentru
telefoane, prize de extensie pentru telefoane,
tastaturi pentru telefoane mobile, tastaturi pentru
telefoane inteligente, căști pentru telefoane
mobile, căști pentru telefoane inteligente,
căști fără fir pentru telefoane inteligente,
cabluri usb pentru telefoane mobile, difuzoare
suplimentare pentru telefoane mobile, camere
video pentru telefoane inteligente, suporturi
pentru selfie, utilizate ca accesorii pentru
telefoane inteligente, folii de protecție adaptate
pentru telefoane inteligente, folii de protecție
cu cristale lichide pentru telefoane inteligente,
protecții de ecran, din sticlă călită, pentru
telefoane inteligente, camere video portabile,
camere de bord, cabluri usb, memorii usb,
adaptoare usb, încărcătoare usb, routere usb
fără fir, cabluri telefonice, echipamente audio
pentru automobile, suporturi de microreceptoare
telefonice pentru autovehicule, piese și
accesorii pentru aparate de comunicații,
echipament și accesorii pentru procesarea
datelor (electrice și mecanice), dispozitive pentru
tehnologia informației, audio-vizuale, multimedia
și fotografice, dispozitive audio-vizuale și
fotografice, aparate, instrumente și cabluri
pentru electricitate, surse de curent conectate la
aparate audio folosite în autovehicule, suporturi
de telefoane mobile pentru bord, suporturi pentru
telefoane mobile, suporturi de încărcare fără
fir pentru telefoane inteligente, camere video
pentru vehicule, conectori multimedia pentru
vehicule, panouri de afișaj pentru vehicule,
aparate de comunicatie pentru vehicule, aparate
de înregistrare video pentru vehicule, tablete,
tablete digitale, playere multimedia, playere
video digitale, playere de muzica portabile,
playere multimedia pentru mașini, camere video
de supraveghere, camere video adaptate în scop
de supraveghere, laptopuri, informatii despre
vanzarea de produse, prezentate sub forma unui
ghid de comenzi online, cu functie de cautare, cu
privire la aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de

cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare fără
conținut, telefoane, telefoane mobile, telefoane
inteligente, telefoane inteligente sub formă
de ceas de mână, brățări de ceas pentru
comunicarea de date către telefoane inteligente,
ceasuri inteligente, huse pentru telefoane, huse
pentru telefoane inteligente, carcase pentru
telefoane inteligente, baterii pentru telefoane,
baterii pentru telefoane mobile, adaptoare
pentru telefoane, încărcătoare, încărcătoare
portabile, încărcătoare usb, încărcătoare pentru
vehicule, încărcătoare fără fir, încărcătoare de
baterii de telefoane mobile destinate utilizării
în vehicule încărcătoare pentru telefoane
inteligente, încărcătoare de baterii pentru
telefoane, prize de extensie pentru telefoane,
tastaturi pentru telefoane mobile, tastaturi pentru
telefoane inteligente, căști pentru telefoane
mobile, căști pentru telefoane inteligente,
căști fără fir pentru telefoane inteligente,
cabluri usb pentru telefoane mobile, difuzoare
suplimentare pentru telefoane mobile, camere
video pentru telefoane inteligente, suporturi
pentru selfie, utilizate ca accesorii pentru
telefoane inteligente, folii de protecție adaptate
pentru telefoane inteligente, folii de protecție
cu cristale lichide pentru telefoane inteligente,
protecții de ecran, din sticlă călită, pentru
telefoane inteligente, camere video portabile,
camere de bord, cabluri usb, memorii usb,
adaptoare usb, încărcătoare usb, routere usb
fără fir, cabluri telefonice, echipamente audio
pentru automobile, suporturi de microreceptoare
telefonice pentru autovehicule, piese și
accesorii pentru aparate de comunicații,
echipament și accesorii pentru procesarea
datelor (electrice și mecanice), dispozitive pentru
tehnologia informației, audio-vizuale, multimedia
și fotografice, dispozitive audio-vizuale și
fotografice, aparate, instrumente și cabluri
pentru electricitate, surse de curent conectate la
aparate audio folosite în autovehicule, suporturi
de telefoane mobile pentru bord, suporturi pentru
telefoane mobile, suporturi de încărcare fără
fir pentru telefoane inteligente, camere video
pentru vehicule, conectori multimedia pentru
vehicule, panouri de afișaj pentru vehicule,
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aparate de comunicatie pentru vehicule, aparate
de înregistrare video pentru vehicule, tablete,
tablete digitale, playere multimedia, playere
video digitale, playere de muzica portabile,
playere multimedia pentru mașini, camere video
de supraveghere, camere video adaptate în scop
de supraveghere, laptopuri, servicii de informatii
comerciale furnizate online prin internet sau
o retea globala de calculatoare, cu privire
la aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare fără
conținut, telefoane, telefoane mobile, telefoane
inteligente, telefoane inteligente sub formă
de ceas de mână, brățări de ceas pentru
comunicarea de date către telefoane inteligente,
ceasuri inteligente, huse pentru telefoane, huse
pentru telefoane inteligente, carcase pentru
telefoane inteligente, baterii pentru telefoane,
baterii pentru telefoane mobile, adaptoare
pentru telefoane, încărcătoare, încărcătoare
portabile, încărcătoare usb, încărcătoare pentru
vehicule, încărcătoare fără fir, încărcătoare de
baterii de telefoane mobile destinate utilizării
în vehicule încărcătoare pentru telefoane
inteligente, încărcătoare de baterii pentru
telefoane, prize de extensie pentru telefoane,
tastaturi pentru telefoane mobile, tastaturi pentru
telefoane inteligente, căști pentru telefoane
mobile, căști pentru telefoane inteligente,
căști fără fir pentru telefoane inteligente,
cabluri usb pentru telefoane mobile, difuzoare
suplimentare pentru telefoane mobile, camere
video pentru telefoane inteligente, suporturi
pentru selfie, utilizate ca accesorii pentru
telefoane inteligente, folii de protecție adaptate
pentru telefoane inteligente, folii de protecție
cu cristale lichide pentru telefoane inteligente,
protecții de ecran, din sticlă călită, pentru
telefoane inteligente, camere video portabile,
camere de bord, cabluri usb, memorii usb,
adaptoare usb, încărcătoare usb, routere usb
fără fir, cabluri telefonice, echipamente audio
pentru automobile, suporturi de microreceptoare
telefonice pentru autovehicule, piese și
accesorii pentru aparate de comunicații,

echipament și accesorii pentru procesarea
datelor (electrice și mecanice), dispozitive pentru
tehnologia informației, audio-vizuale, multimedia
și fotografice, dispozitive audio-vizuale și
fotografice, aparate, instrumente și cabluri
pentru electricitate, surse de curent conectate la
aparate audio folosite în autovehicule, suporturi
de telefoane mobile pentru bord, suporturi pentru
telefoane mobile, suporturi de încărcare fără
fir pentru telefoane inteligente, camere video
pentru vehicule, conectori multimedia pentru
vehicule, panouri de afișaj pentru vehicule,
aparate de comunicatie pentru vehicule, aparate
de înregistrare video pentru vehicule, tablete,
tablete digitale, playere multimedia, playere
video digitale, playere de muzica portabile,
playere multimedia pentru mașini, camere video
de supraveghere, camere video adaptate în scop
de supraveghere, laptopuri.

───────

(210) M 2021 05084 (111)182295
(151) 05/07/2021
(732) SC BAMBUS SRL, STR

CARAIMAN NR. 14, JUD. VASLUI,
BARLAD, VASLUI, ROMANIA

(540)

SUPERDOG
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
31. Produse alimentare și hrană pentru animale,
alimente care conțin carne de pui pentru hrănirea
câinilor, alimente care conțin carne de vită pentru
hrănirea câinilor, alimente care conțin ficat pentru
hrănirea câinilor, alimente cu gust de carne de
vită pentru hrănirea câinilor, alimente cu gust de
ficat pentru hrănirea câinilor, alimente cu gust de
pui pentru hrănirea câinilor, alimente la conservă
pentru animale, alimente pe bază de lapte pentru
animale, alimente pentru animale, care conțin
extracte din plante, alimente pentru animale, pe
bază de lapte, alimente pentru căței, biscuiți dulci
pentru a fi consumați de animale, biscuiți de ovăz
pentru a fi consumați de animale, biscuiți pentru
animale, biscuiți pentru câini, biscuiți pentru
căței, băuturi pentru animale de companie,
băuturi pentru câini, boabe procesate pentru a
fi consumate de animale, reziduuri din tratarea
grăunțelor de cereale, pentru hrana animalelor,
cereale procesate pentru a fi consumate de
animale, făină din boabe de soia (hrană pentru
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animale), hrană cu gust de brânză pentru câini,
hrană de animale derivată din materie vegetală,
hrană de animale sub formă de bucăți, hrană de
animale sub formă de granule, hrană la conservă
pentru câini, hrană mixtă pentru animale, hrană
pentru animale domestice, hrană pentru câini,
hrană pentru câini de curse, lapte pentru
utilizare ca aliment pentru câini, lapte praf pentru
animale, lapte praf pentru căței, lapte praf pentru
hrana animalelor, oase comestibile și sticksuri
pentru animale de casă, oase de mestecat
pentru câini, oase de ros digestibile pentru câini,
oase pentru câini, preparate alimentare pentru
câini.

───────

(210) M 2021 05089 (111)182446
(151) 05/07/2021
(732) TIBERIU-COSMIN DANETIU, STR.

C-TIN DANIEL 3, ET. 1, AP. 2,
SECTOR 1, BUCURESTI, 010631,
ROMANIA

(540)

GRILLERIA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Divertisment
43. Servicii de alimentație publică

───────

(210) M 2021 05097 (111)182315
(151) 05/07/2021
(732) CLEVER BUSINESS

TRANSILVANIA SRL, STR.
CETĂŢII NR. 39, DEMISOL 1,
AP. 2, JUDEȚUL CLUJ, CLUJ-
NAPOCA, 400166, CLUJ,
ROMANIA

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

(540)

Secretele Preşedintelui

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

16. Fotografii, publicaţii educative (tipărituri),
publicaţii promoţionale (tipărituri), publicaţii
periodice, publicaţii de reclame (tipărituri),
publicaţii periodice tipărite, reviste (publicaţii
periodice), ziare (tipărituri), reviste ca suplimente
la ziare (tipărituri), reviste cu program TV
(tipărituri), toate aceste produse în directă
legătură cu filmele de comedie / seriale de
comedie.
35. Publicitate, promovare, publicare de
materiale promoţionale, pregătire de publicaţii
publicitare, publicare de materiale publicitare
online, publicare de materiale şi texte publicitare,
publicare electronică de materiale imprimate
în scopuri publicitare, publicare de materiale
imprimate în scopuri publicitare, publicare de
materiale imprimate în scopuri publicitare,
în format electronic, furnizarea de spaţiu
publicitar în publicaţii periodice, ziare şi reviste,
publicitate televizată, publicitate radio şi de
televiziune, producţie de publicitate televizată
şi radiofonică, publicitate şi reclamă prin
intermediul televiziunii, radioului şi presei,
servicii de publicitate prin intermediul textelor
afişate pe ecrane de televiziune, producţie
şi distribuţie de reclame la radio şi la
televiziune, servicii de publicitate furnizate de
o agenţie de publicitate la radio şi la televizor,
publicitate radiofonică, producţie de reclame
radio, producţie de clipuri publicitare pentru
radio, publicitate online, crearea materialului
publicitar, publicitate şi reclamă, închiriere de
spaţiu publicitar şi material publicitar, producţie
de material publicitar şi anunţuri publicitare,
publicitate, inclusiv publicitatea online în reţele
informatice, concepere, realizare, producţie de
material publicitar, închirieri de spaţiu publicitar,
furnizare de spaţii publicitare, producţie de
clipuri publicitare, servicii de publicitate digitală,
servicii promoţionale de publicitate, pregătire de
campanii publicitare, închiriere spaţiu publicitar,
închirierea minutelor publicitare şi a presei,
producţie de material publicitar vizual, închiriere
de spaţiu publicitar online, servicii de editare de
publicitate, publicitate pentru terţi pe internet,
servicii de publicitate în presă, servicii de
publicitate şi marketing, servicii de agenţie
de publicitate, consultantă privind publicitatea
în presă, închirieri de spaţiu publicitar pe
internet, pregătirea de prezentări audiovizuale
pentru publicitate, servicii de redacţie în
scopuri publicitare, servicii de publicitate,
marketing şi promovare, servicii de publicitate
şi marketing online, publicitate prin transmisia
de publicitate online pentru terţi prin reţele
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de comunicaţii electronice, servicii de editare
de texte publicitare, compilare, producţie şi
diseminare de material publicitar, furnizare de
spaţiu publicitar în medii electronice, producţie
de înregistrări audio în scopuri publicitare,
publicitate on-line într-o reţea informatizată,
realizare de înregistrări video în scopuri
publicitare, publicitate prin toate mijloacele
publice de comunicare, închiriere de timp
publicitar în mijloacele de comunicare, furnizare
şi închiriere de spaţiu publicitar pe internet,
promovare, publicitate şi marketing pentru pagini
web online, organizare de evenimente în scopuri
comerciale şi publicitare, publicitate online printr-
o reţea informatizată de comunicaţii, servicii
de analiză a reacţiei la publicitate şi cercetare
de piaţă, punere la dispoziţie şi închiriere
de spatii publicitare, servicii de corelare a
reţelelor de publicitate online pentru conectarea
persoanelor din publicitate la site-uri web,
pregătire şi prezentare de reclame audiovizuale
în scopuri publicitare, servicii de intermediere
privind închirierea de timp şi spaţiu publicitar,
publicitate prin intermediul mediilor electronice
şi îndeosebi prin internet, furnizare de spatii
publicitare prin mijloace electronice sau reţele
informatice globale, pregătire şi realizare de
planuri şi concepte media şi de publicitate pentru
filme de comedie/seriale de comedie, difuzare
de materiale publicitare pentru terţi, printr-o reţea
de comunicaţii on-line pe internet, servicii de
publicitate şi de marketing furnizate prin canalele
de comunicare, închirierea timpului publicitar în
mediile de comunicare.
38. Telecomunicaţii, difuzarea de emisiuni
televizate, difuzare de programe de televiziune,
transmitere de programe de televiziune,
difuzare de programe de televiziune retransmise
prin conectarea cablului la receptoarele
de televiziune, difuzare de programe de
televiziune transmise prin legături de microunde
la receptoarele de televiziune, difuzare
de programe de televiziune prin cablu,
radiodifuziune şi transmitere de programe de
televiziune, difuzare de programe radio şi
de televiziune, radiodifuziune de programe de
televiziune folosind servicii video la cerere
şi de televiziune cu plată, transmitere de
programe radio şi de televiziune, transmitere de
ghiduri de programe de televiziune interactive,
emisiuni televizate, difuzare de programe de
teleshopping prin intermediul televiziunii, servicii
de transmisie de text pe ecranul televizorului,
transmisie şi difuzare fără fir de programe
de televiziune, difuzare de programe de
radio şi televiziune, inclusiv prin reţele de
cablu, furnizarea accesului de telecomunicaţii

la programe de televiziune furnizate printr-un
serviciu la cerere, radiodifuziune de conţinut
audiovizual şi multimedia pe internet, transmisie
de programe de radio şi televiziune prin
satelit, servicii de agenţie de presă, furnizarea
de forumuri online, flux continuu (streaming)
de date, difuzarea prin intermediul televiziunii
prin cablu, furnizare de jurnale online (online
blogs), forumuri, galerii foto, camere de
discuţie şi buletine informative electronice pentru
transmisia şi diseminarea de mesaje între
utilizatori, asigurarea accesului la un spaţiu
multimedia on-line unde terţii pot încărca,
accesa, comenta şi clasifica text, conţinut
grafic, fotografic, video şi/sau audio, asigurarea
accesului la telecomunicaţii şi a legăturilor la
bazele de date computerizate şi la internet,
transmitere pe internet de material video, filme,
poze, imagini, text, fotografii, conţinut media
şi de informaţii, transmisia simultană a unor
programe de televiziune pe mai multe canale,
transmitere de mesaje scurte (sms), de imagini,
de voce, de sunete, de muzică și de comunicații
în format text între dispozitive de telecomunicații
mobile, transmisii video, transmisie video prin
rețele digitale, transmisie video la cerere,
difuzare de material audio și video pe internet,
transmitere de conținut audio și video prin
satelit, transmitere de înregistrări audio și
video în rețele, transmisie continuă (streaming)
de material video pe internet, difuzare de
programe video și audio prin internet, servicii de
difuzare video, audio și tv, furnizarea accesului
de telecomunicații la conținut video și audio
furnizat printr-un serviciu online de video la
cerere, furnizarea accesului de telecomunicații
la conținut video furnizat pe internet, transmitere
de conținut audio și video prin intermediul
rețelelor de calculatoare, transmitere de fișiere
audio, video, multimedia și de date, inclusiv
de fișiere descărcabile și de fișiere difuzate
într-o rețea globală de calculatoare, transmitere
pe internet de materiale video, filme, poze,
imagini, text, fotografii, jocuri, conținut creat
de utilizatori, conținut audio și de informații,
furnizarea accesului de telecomunicații la filme
și programe de televiziune, furnizat printr-
un serviciu video la cerere, radiodifuziune
de programe de televiziune folosind servicii
video la cerere și de televiziune cu plată,
transmisie continuă (streaming) de material
audio, video și audiovizual printr-o rețea
globală de calculatoare, transmitere de difuzări
digitale audio și video într-o rețea globală de
calculatoare, furnizarea accesului la un portal de
internet care conține programe video la cerere,
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transmisii audio, video și multimedia prin internet
și alte rețele de comunicații.
41. Divertisment, publicare de publicaţii
periodice, publicare electronică, publicare
multimedia, publicare de publicaţii electronice
altele decât cele publicitare, servicii de publicare
on-line, publicarea de materiale multimedia
online altele decât cele publicitare, servicii pentru
publicarea buletinelor informative, furnizare
de publicaţii on-line nedescărcabile, publicare
de broşuri cu informaţii despre programele
de televiziune, publicare de materiale tipărite
în format electronic pe internet, furnizare
de publicaţii electronice (care nu se pot
descărca), servicii de publicare de divertisment
video digital, audio şi multimedia, producţie
de televiziune, servicii ale studiourilor de
televiziune, producţie de filme pentru televiziune,
producţie de programe de televiziune, producţie
de emisiuni de televiziune, pregătire de
programe de televiziune, divertisment de radio şi
televiziune, montaj de programe de televiziune,
prezentare de programe de televiziune, servicii
de divertisment radiofonic şi televizat, servicii
de producţie de programe de televiziune,
divertisment de natura emisiunilor de ştiri
televizate, producţii de film, televiziune şi
radio, pregătire de programe radiofonice şi de
televiziune, producţie de programe radiofonice
şi de televiziune, producţie de programe de
televiziune în direct, producţie de emisiuni
de televiziune de divertisment, producţie de
programe de divertisment pentru televiziune,
furnizare de filme şi de programe de televiziune
nedescărcabile pe canale de televiziune cu
plată, producţie de programe pentru televiziunea
prin cablu, producţie de formate pentru
programe de televiziune, servicii ale studiourilor
de înregistrare, film, video şi televiziune,
producţie de programe de televiziune în
direct pentru divertisment, servicii de furnizare
de divertisment sub formă de programe de
televiziune, furnizare de programe multimedia
de divertisment prin servicii de televiziune, de
bandă largă, fără fir şi online, furnizare de
programe de televiziune, nedescărcabile, cu
ajutorul serviciilor de transmisie video la cerere,
divertisment radiofonic, producție de casete
video și videodiscuri, producție de înregistrări
video, producție de filme video, producție de
filme video preînregistrate, înregistrări pe benzi
video (filmare), servicii pentru difuzarea de
înregistrări video, producție audio și video și
fotografie, servicii de înregistrări sonore și
video de divertisment, servicii de producție
de divertisment sub formă de materiale video,
producție de emisiuni de televiziune, producție

de emisiuni de televiziune de divertisment,
servicii pentru producție de divertisment sub
formă de emisiuni de televiziune, producţie
de filme si in special seriale de comedie,
divertisment televizat, divertisment on-line,
divertisment prin filme, servicii de divertisment,
divertisment interactiv on-line, divertisment de
radio și televiziune, producție de materiale
de divertisment audio, servicii de divertisment
radiofonic și televizat, montaj de producții
de divertisment lejer, servicii de divertisment
conținând personaje fictive, servicii de montaj
de divertisment lejer, divertisment difuzat
prin televiziune prin rețele IP, producție
de evenimente de divertisment în direct,
servicii de divertisment prestate de artiștii
interpreți, divertisment furnizat prin intermediul
televiziunii prin cablu, realizare de spectacole de
divertisment în direct, furnizare de spectacole
de divertisment în direct, producție de emisiuni
de televiziune de divertisment, producție de
programe de divertisment pentru televiziune,
furnizare de servicii de divertisment prin
intermediul publicațiilor, servicii de divertisment
de televiziune cu circuit închis, furnizare
de servicii de divertisment prin intermediul
televiziunii, furnizare de divertisment multimedia
printr-un site internet, furnizare de servicii
de divertisment prin intermediul filmelor
video, producție de divertisment sub formă
de programe de televiziune, producție de
divertisment sub formă de seriale de televiziune,
producție de programe de televiziune în direct
pentru divertisment, servicii de publicare de
divertisment video digital, audio și multimedia,
servicii pentru producție de divertisment sub
formă de emisiuni de televiziune, servicii de
furnizare de divertisment sub formă de programe
de televiziune, furnizare de programe multimedia
de divertisment prin servicii de televiziune, de
bandă largă, fără fir și online.
42. Proiectare si dezvoltare de software
pentru ghiduri electronice pentru programe de
televiziune, servicii de design privind publicarea
de documente, furnizare de acces temporar la
program software care nu poate fi descărcat
pentru crearea si publicarea de jurnale si
bloguri personale online, proiectare si inginerie
personalizată referitoare la sisteme de telefonie,
sisteme de televiziune prin cablu si fibră
optică, dezvoltare de software de calculator
pentru crearea de ghiduri electronice de
programe de televiziune, asigurarea utilizării
temporare de software de calculator online,
nedescărcabil destinat utilizării în aplicaţii pentru
monitorizarea radiodifuziunii, programare de
software pentru publicitate online, proiectare
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de pagini web în scopuri publicitare, găzduire
de spaţiu de memorie electronic pe internet
pentru publicitatea la produse si servicii, crearea
şi proiectarea pentru terţi de indexuri de
informaţii bazate pe siteurile web (servicii de
tehnologia informaţiei), proiectarea, dezvoltarea
şi/sau implementarea de software de computere
şi soluţii de internet, actualizarea şi instalarea de
software pentru computere, analiza sistemelor
de computere, servicii de suport tehnic,
remedierea problemelor de software de
computere, proiectarea, crearea, găzduirea,
administrarea şi/sau întreţinerea website-urilor
pentru alţii, proiectarea şi dezvoltarea proceselor
de autentificare a utilizatorilor online, proiectarea
şi dezvoltarea de interfeţe pentru programarea
de aplicaţii, proiectarea, administrarea şi
monitorizarea website-urilor de reţele de
socializare din internet, informaţii, sfaturi şi
consultanţă pentru serviciile menţionate mai
sus, prelucrare şi prezentare de informaţii
prin intermediul internetului, construirea unei
platforme de internet pentru promovare produse
si servicii, conversia de date şi de programe
informatice (altele decât cele fizice), proiectare
de pagini web, inclusiv proiectare de pagini
web pentru utilizare pe internet, proiectare şi
furnizare de pagini principale şi pagini web,
creare de pagini stocate pe suport electronic
pentru servicii on-line şi internet, instalare de
pagini web pe internet pentru terţi (găzduire
web), servicii de proiectare de pagini web,
compilare de pagini web pe internet, creare
şi dezvoltare de pagini (site-uri) web, creare,
proiectare şi dezvoltare de pagini web pe
internet, proiectare grafică pentru compilare de
pagini web pe internet, instalare de pagini web
pe internet, inclusiv pentru terţi, design, desene
şi texte la comandă, toate pentru compilarea
de pagini web pentru internet, proiectare, desen
şi redactare la comandă de pagini web pentru
o reţea globală de calculatoare, proiectare
grafică, desen şi redactare la comandă pentru
compilare de pagini web pe internet, creare
de pagini pentru reţele (pagini principale),
creare, dezvoltare, perfecţionare şi adaptare de
programe de prelucrare a datelor şi/sau fişierelor
de date (inclusiv pagini multimedia şi pagini
principale) pentru terţi, creare şi actualizare de
pagini principale pentru reţele de calculatoare,
proiectare, elaborare şi creare de pagini
diseminate prin reţele de calculatoare, furnizare
de pagini principale şi/sau adrese poştale
electronice pentru terţi, creare, proiectare,
dezvoltare, consultare, găzduire, administrare,
promovare, personalizare, implementare şi
exploatare de site-uri web pentru terţi şi

găzduire, gestionarea de site-uri web în general
şi pentru terţi, servicii de portaluri pentru site-uri
web, gestionare, asistenţă tehnică şi creare de
staţii web, găzduire de site-uri web ale terţilor pe
un server, pentru o reţea globală de calculatoare,
creare, proiectare, desenare, redactare la
comandă şi/sau administrare de site-uri web,
servicii de consultanţă în domeniul creării,
dezvoltării, administrării şi utilizării paginilor
web, servicii de consiliere în domeniul creării,
dezvoltării, administrării şi utilizării site-urilor
web şi servicii on-line, consultanţă profesională
şi asistenţă pentru crearea de site-uri web
statice şi dinamice, furnizare de programe
de calculator în reţele de date, în special
pe internet şi world wide web, consultanţă,
proiectare, testare, cercetare, analiză, asistenţă
tehnică şi alte servicii tehnice şi de consiliere,
toate în domeniul informaticii, programării
calculatoarelor, multimedia, internetului şi site-
urilor web, servicii pentru testarea utilizabilităţii
paginilor web, instalare şi personalizare de
aplicaţii software de calculator, design de site-
uri web, actualizarea paginilor web pentru
terţi, programare şi găzduire de pagini
web personalizate, crearea si întreţinerea de
pagini web personalizate, asigurarea utilizării
temporare de aplicaţii web, design de pagini
principale şi pagini web, găzduire de date, fişiere,
aplicaţii si informaţii computerizate, dezvoltare
de software de aplicaţii pentru livrare de conţinut
multimedia, furnizare de servicii de aplicaţii
informatice, si anume găzduire de aplicaţii
software de calculator pentru terţi, creare,
programare, proiectare întreţinere si actualizare
de pagini web, închiriere de aplicaţii informaţii,
crearea de aplicaţii informatice, proiectare,
dezvoltarea, actualizare si întreţinerea bazelor
de date, reconstrucţie de sisteme de baze
de date, pentru alte persoane, proiectare si
dezvoltare de software pentru baze de date
electronice, servicii de stocare electronică pentru
arhivare de baze de date, imagini si alte
date electronice, proiectare si dezvoltare de
software pentru gestionarea bazelor de date,
dezvoltare, actualizare si întreţinere de software
si sisteme de baze de date, asigurarea utilizării
temporare de software online nedescărcabil
pentru gestionarea bazelor de date, instalare,
întreţinere si actualizare de software pentru baze
de date, stocare electronică de fotografii, fişiere
audio, de conţinut multimedia de divertisment, de
videoclipuri, de informaţii.

───────
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(210) M 2021 05234 (111)182730
(151) 09/07/2021
(732) ALG CREATIVE SRL, ALEEA

ZORELELOR, NR. 2A, BL. M14,
SC. 1, ET. 8, AP. 50, SECTOR 6,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

LAZY PAWS SINCE FOREVER
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
18. Transportoare pentru animale (genți),
centuri pentru câini, hamuri pentru animale,
lese de animale, lese din piele, lese pentru
animale, lese pentru animale de companie, lese
pentru câini, piele și imitații de piele, piei de
animale, genți de voiaj și de transport, umbrele
și parasolare, bastoane, bice, harnașament și
articole de șelărie, zgărzi, lese și îmbrăcăminte
pentru animale.
21. Recipiente de mâncare pentru animale de
companie, boluri pentru băut pentru animale
de companie, recipiente din plastic pentru
distribuirea de mâncare animalelor de companie.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse pentru animale de companie.

───────

(210) M 2021 05254 (111)182586
(151) 12/07/2021
(732) BANCA COMERCIALA ROMANA

SA, CALEA PLEVNEI NR. 159,
BUSINESS GARDEN BUCHAREST,
CLADIREA A, ET. 6, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, 060013, ROMANIA

(540)

BCR Casa Mea NaturA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale.
36. Servicii bancare, afaceri financiare și afaceri
monetare.

───────

(210) M 2021 05309 (111)182224
(151) 14/07/2021
(732) REPUBLICA ARENA S.R.L.,

STR. AV. PETRE CRETU NR. 48,
PARTER, CAMERA 2, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

REPUBLICA ARENA
EVENT HALL

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

41. Furnizarea servicilor de amuzament,
servicii oferite de parcuri de amuzament
distracţii, organizarea şi susţinerea colocviilor,
organizarea şi susţinerea concertelor,
organizarea şi susţinerea conferinţelor,
organizarea şi susţinerea congreselor,
organizarea şi susţinerea seminarilor,
organizarea şi susţinerea simpozioanelor,
organizarea şi susţinerea seminarilor (instruire),
organizarea concursurilor de frumuseţe,
rezervarea locurilor pentru spectacole,
servicii de camping (amuzament), închirierea
filmelor cinematrografice, servicii de club
(amuzament sau educaţie), organizarea şi
susţinerea colocviilor, organizarea de competiţii
(educaţie sau amuzament), organizarea şi
susţinerea concertelor, organizarea şi susţinerea
conferinţelor, organizarea şi susţinerea
congreselor, servicii de disk jockey, servicii
de discotecă, servicii de amuzament, servicii
de amuzament, organizarea expoziţiilor pentru
scopuri culturale sau educaţionale, organizarea
de parade de modă pentru amuzament, servicii
de campinguri de vacanţă (distracţii), servicii
de interpretariat, prezentarea reprezentaţiilor
în direct, microfilmare, închirierea peliculelor
de film, închirierea de proiectoare şi accesorii
de film, prezentări în săli cinematografice,
furnizarea serviciilor de muzee (prezentări,
expoziţii), servicii de compoziţii musicale, săli
de concerte, cluburi de noapte, organizarea
balurilor, organizarea competiţiilor (educaţionale
sau de amuzament), organizarea expoziţiilor în
scop cultural sau educaţional, organizarea de
spectacole (servicii de impresariat), organizarea
competiţiilor sportive, servicii oferite de
parcuri de distracţii, planificarea petrecerilor
(distracţii), prezentarea de reprezentaţii live,
raportare fotografică, fotografie, planificarea
petrecerilor (distracţie), producţia de muzică,
producţia de programe de radio şi televiziune,



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 06/2022

1059

producerea spectacolelor, furunizarea serviciilor
de amuzament de tip Arcade, furnizarea de
servicii de karaoke, producerea de programe
de radio şi televiziune, închirierea aparatelor
de radio şi televiziune, închirierea aparatelor
de înregistrare video, servicii de înregistrare
în studio, furnizarea articolelor de recreere,
închirierea echipamentului audio, închirierea
camerelor de filmat, închirierea peliculelor
cinematografice, închirierea dispozitivelor de
iluminat pentru decoruri de teatru sau
studiouri de televiziune, închirierea filmelor,
închirierea proiectoarelor şi accesoriilor de
film, închirierea de decoruri, închirierea de
înregistrări de sunete, închirierea terenurilor
de sport, închirierea stadioanelor, închirierea
terenurilor de tenis, închirierea de camere
video, închirierea de aparate de înregistrat
casete video, închirierea de casete video,
servicii de scenografie, organizarea şi susţinerea
seminarelor, închirierea de decoruri, producţia
de spectacole, servicii de tabere sportive,
organizarea şi susţinerea simpozioanelor,
producţii de teatru, servicii de agenţii de bilete
(divertisment), înregistrare video.

───────

(210) M 2021 05314 (111)182405
(151) 14/07/2021
(732) CLAUDIU NECŞULESCU, STR.

ŞTEFAN CEL MARE NR. 27, AP.
1, ET. 1, JUDETUL CONSTANTA,
CONSTANŢA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(740) CABINET N.D. GAVRIL, STR. ŞTEFAN
NEGULESCU NR. 6A, SECTOR 1,
BUCURESTI, 011653, ROMANIA

(540)

Trinité Jidvei
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
33. Băuturi alcoolice, cu excepţia berii,
preparate alcoolice pentru fabricarea băuturilor,
vinuri, vinuri liniştite, vinuri spumante, vinuri
aromate, vinuri organice, aperitive pe bază de
alcool, cu excepţia berii, aperitive pe bază de
vin, băuturi distilate, extracte alcoolice, Băuturi
alcoolice, cu excepţia berii, preparate alcoolice
pentru fabricarea băuturilor, vinuri, vinuri liniştite,
vinuri spumante, vinuri aromate, vinuri organice,

aperitive pe bază de alcool, cu excepţia berii,
aperitive pe bază de vin, băuturi distilate,
extracte alcoolice, esenţe alcoolice, toate aceste
produse de provenienţă din arealul Jidvei.
35. Publicitate, managementul, organizarea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
prezentarea produselor în mediile de
comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, servicii de comerț și regruparea
în avantajul terților a produselor cuprinse în
clasa 33, prezentarea acestora pentru vânzare
prin toate mijloacele cunoscute, inclusiv online,
organizarea de târguri, festivaluri și expoziții cu
scop comercial și publicitar.
39. Transport, transportul de mărfuri, organizare
de servicii de transport de pasageri,
pentru alte persoane, prin intermediul unei
aplicații online, servicii de transport pentru
tururile de vizitare a obiectivelor turistice,
însoţirea turiştilor, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii, servicii
de îmbuteliere, aprovizionarea distribuitoarelor
automate, livrarea de bunuri, închirierea de
vitrine de vin electrice.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale, organizarea de spectacole,
organizarea de festivaluri cu scop cultural,
educațional sau de divertisment, organizarea
de expoziții cu caracter cultural și educativ,
organizarea de concursuri tematice, organizarea
și coordonarea de evenimente de degustare
de vinuri, în scopuri educative și recreative,
organizarea și exploatarea cluburilor de întâlnire.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
servicii de cazare temporară, servicii de
degustare de vinuri (furnizare de băuturi).

───────
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(210) M 2021 05394 (111)182314
(151) 17/07/2021
(732) CLEVER BUSINESS

TRANSILVANIA SRL, STR.
CETĂŢII NR. 39, DEMISOL 1,
AP. 2, JUDEȚUL CLUJ-NAPOCA,
CLUJ-NAPOCA, 400166, CLUJ,
ROMANIA

(740) INTELLEMMI CONSULT SRL,
STR. SÂRGUINŢEI NR. 39, AP. 12,
JUDEȚUL MUREȘ, TÎRGU MUREŞ,
540543, MUREȘ, ROMANIA

(540)

CINEMA DE ROMANIA

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

16.  Fotografii, publicaţii educative (tipărituri),
publicaţii promoţionale (tipărituri), publicaţii
periodice, publicaţii de reclame (tipărituri),
publicaţii periodice tipărite, reviste (publicaţii
periodice), ziare (tipărituri), reviste ca suplimente
la ziare (tipărituri), buletine informative
(tipărituri), material didactic şi de instruire (cu
excepţia aparatelor), toate aceste produse în
directă legătură cu filmele româneşti.
35. Servicii de publicitate şi promovare a
filmelor româneşti, Publicitate televizată pentru
filmele româneşti, producţie de publicitate
televizată şi radiofonică pentru filmele româneşti,
publicitate şi reclamă prin intermediul televiziunii,
radioului şi presei pentru filmele româneşti,
producţie de material publicitar şi anunţuri
publicitare pentru filmele româneşti, concepere,
realizare, producţie de material publicitar
pentru filmele româneşti, producţie de clipuri
publicitare pentru filmele româneşti, pregătire de
campanii publicitare pentru filmele româneşti,
pregătirea de prezentări audiovizuale pentru
publicitarea filmelor româneşti, publicitate
prin toate mijloacele de comunicare pentru
filmele româneşti, difuzare de materiale
publicitare pentru filmele româneşti, printr-
o reţea de comunicaţii on-line pe internet,
servicii de publicitate şi marketing pentru
filmele româneşti furnizate prin canalele de
comunicare, dezvoltarea de concepte media
şi publicitare în domeniul cinematografiei
româneşti, Promovarea serialelor româneşti,
Promovarea filmelor româneşti, Publicitate
pentru pelicule cinematografice româneşti,

Producţie de reclame pentru cinematografia
românească.
38. Difuzarea de emisiuni televizate, Difuzarea
de programe de televiziune, Difuzarea
(comunicarea) de informaţii prin televiziune,
Difuzare de informaţii prin intermediul
televiziunii, Radiodifuziune şi transmitere
de programe de televiziune, Radiodifuziune
de programe de televiziune pe internet,
Radiodifuziune de programe de televiziune
folosind servicii video la cerere şi de
televiziune cu plată, emisiuni televizate,
furnizarea accesului de telecomunicaţii la
programe de televiziune furnizate printr-un
serviciu la cerere, radiodifuziune de conţinut
audiovizual şi multimedia pe internet, transmisie
de programe radio şi televiziune prin satelit,
furnizarea de forumuri online, furnizare de
jurnale online (online, blogs), forumuri, galerii
foto, camere de discuţie şi buletine informative
electronice pentru transmisia şi diseminarea
de mesaje între utilizatori, asigurarea accesului
la un spaţiu multimedia on-line unde terţii
pot încărca, accesa, comenta şi clasifica text,
conţinut grafic, fotografic, video şi/sau audio,
Transmitere pe internet de material video, filme,
poze, imagini text, fotografii, conţinut media
şi de informaţii, transmisii video, transmisie
video prin reţele digitale, transmisie video la
cerere, difuzare de material audio şi video pe
internet, transmitere de conţinut audio şi video
prin satelit, transmitere de înregistrări audio şi
video în reţele, transmisie continuă (streaming)
de material video pe internet, transmitere de
fişiere audio, video, multimedia şi de date,
servicii de difuzare audio şi video prestate pe
internet, furnizarea accesului de telecomunicaţii
la conţinut video şi audio furnizat printr-un
serviciu online de video la cerere, transmitere
pe internet de materiale video, filme, poze,
imagini, text, fotografii, jocuri, conţinut creat
de utilizatori, conţinut audio şi de informaţii,
furnizarea accesului de telecomunicaţii la filme
şi programe de televiziune, furnizat printr-
un serviciu video la cerere, radiodifuziune
de programe de televiziune folosind servicii
video la cerere şi de televiziune cu plată,
furnizarea accesului la un portal de internet
care conţine programe video la cerere, transmisii
audio, video şi multimedia prin internet şi
alte reţele de comunicaţii, Transmisie de filme
româneşti video, Difuzare de filme româneşti prin
televiziune, Difuzare de filme cinematografice
româneşti prin satelit, Radiodifuziune de
filme cinematografice româneşti pe internet,
Furnizarea accesului de telecomunicaţii la filme
româneşti şi programe de televiziune, furnizat
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printr-un serviciu video la cerere, Transmitere
pe internet de materiale video, filme româneşti,
poze, imagini, text, fotografii, jocuri, conţinut
creat de utilizatori, conţinut audio şi de informaţii.

Consultanţă privind producţiile cinematografice
şi muzicale româneşti.
42. Proiectare si dezvoltare de software
pentru ghiduri electronice pentru programe de
televiziune, servicii de design privind publicarea
de documente, furnizare de acces temporar la
program software care nu poate fi descărcat
pentru crearea si publicarea de jurnale si
bloguri personale online, proiectare si inginerie
personalizată referitoare la sisteme de telefonie,
sisteme de televiziune prin cablu si fibră
optică, dezvoltare de software de calculator
pentru crearea de ghiduri electronice de
programe de televiziune, asigurarea utilizării
temporare de software de calculator online,
nedescărcabil destinat utilizării în aplicaţii pentru
monitorizarea radiodifuziunii, programare de
software pentru publicitate online, proiectare
de pagini web în scopuri publicitare, găzduire
de spaţiu de memorie electronic pe internet
pentru publicitatea la produse si servicii, crearea
şi proiectarea pentru terţi de indexuri de
informaţii bazate pe siteurile web (servicii de
tehnologia informaţiei), proiectarea, dezvoltarea
şi/sau implementarea de software de computere
şi soluţii de internet, actualizarea şi instalarea de
software pentru computere, analiza sistemelor
de computere, servicii de suport tehnic,
remedierea problemelor de software de
computere, proiectarea, crearea, găzduirea,
administrarea şi/sau întreţinerea website-urilor
pentru alţii, proiectarea şi dezvoltarea proceselor
de autentificare a utilizatorilor online, proiectarea
şi dezvoltarea de interfeţe pentru programarea
de aplicaţii, proiectarea, administrarea şi
monitorizarea website-urilor de reţele de
socializare din internet, informaţii, sfaturi şi
consultanţă pentru serviciile menţionate mai
sus, prelucrare şi prezentare de informaţii
prin intermediul internetului, construirea unei
platforme de internet pentru promovare produse
si servicii, conversia de date şi de programe
informatice (altele decât cele fizice), proiectare
de pagini web, inclusiv proiectare de pagini
web pentru utilizare pe internet, proiectare şi
furnizare de pagini principale şi pagini web,
creare de pagini stocate pe suport electronic
pentru servicii on-line şi internet, instalare de
pagini web pe internet pentru terţi (găzduire
web), servicii de proiectare de pagini web,
compilare de pagini web pe internet, creare
şi dezvoltare de pagini (site-uri) web, creare,
proiectare şi dezvoltare de pagini web pe
internet, proiectare grafică pentru compilare de
pagini web pe internet, instalare de pagini web
pe internet, inclusiv pentru terţi, design, desene
şi texte la comandă, toate pentru compilarea

41. Publicarea de materiale multimedia online
altele decât cele publicitare, Servicii de publicare
de divertisment video digital, audio şi multimedia,
producţie de televiziune, Servicii ale studiourilor
de televiziune, Producţie de filme româneşti
pentru televiziune, producţie de programe de
televiziune, producţie de emisiuni de televiziune,
pregătire de programe de televiziune, producţii
de film, televiziune şi radio, furnizare de filme
şi de programe de televiziune nedescărcabile
pe canale de televiziune cu plată, producţie
de filme video preînregistrate, servicii de
înregistrări sonore şi video de divertisment,
producţie audio, video şi multimedia şi fotografie,
producţie de înregistrări educative audio şi
video, furnizare de divertisment video printr-
un site internet, servicii de divertisment
prin intermediul vizionării de materiele video,
servicii de producţie de divertisment sub
formă de materiale video, Prezentare de
filme româneşti, Distribuţie de filme româneşti,
Divertisment prin filme româneşti, Proiecţii
de filme cinematografice româneşti, Pregătirea
subtitrărilor pentru filme, Prezentare de filme
cinematografice româneşti, Furnizare de filme
nedescărcabile, Producţie de filme româneşti
pentru televiziune, Servicii pentru difuzarea de
filme cinematografice, Servicii pentru producţia
de filme cinematografice, Furnizare de informaţii
despre filmele româneşti, Prezentări de filme
româneşti în scopuri educative, Servicii de
înregistrări în studio pentru filme, Producţie de
filme de televiziune şi cinematografice, Servicii
informative cu privire la filme video, Producţie
de filme româneşti în scopuri de divertisment,
Servicii de divertisment sub formă de filme
cinematografice, Servicii în producţia de filme
cinematografice şi telefilme, Servicii pentru
producţia de divertisment sub formă de filme,
Furnizare de filme româneşti, nedescărcabile, cu
ajutorul serviciilor de transmisie video la cerere,
Servicii de înregistrări audio, de filme, video şi de
televiziune, Furnizare de servicii de divertisment
prin intermediul filmelor video, Furnizarea de
servicii de divertisment prin intermediul filmelor
cinematografice româneşti, Furnizare de filme
româneşti şi de programe de televiziune
nedescărcabile la televiziune cu plată, Servicii de
editare în procesul de post-producţie a muzicii, a
materialelor video şi a filmelor, Servicii educative
în arta cinematografiei româneşti, Servicii
de divertisment cinematografic românesc,



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 06/2022

1062

de pagini web pentru internet, proiectare, desen
şi redactare la comandă de pagini web pentru
o reţea globală de calculatoare, proiectare
grafică, desen şi redactare la comandă pentru
compilare de pagini web pe internet, creare
de pagini pentru reţele (pagini principale),
creare, dezvoltare, perfecţionare şi adaptare de
programe de prelucrare a datelor şi/sau fişierelor
de date (inclusiv pagini multimedia şi pagini
principale) pentru terţi, creare şi actualizare de
pagini principale pentru reţele de calculatoare,
proiectare, elaborare şi creare de pagini
diseminate prin reţele de calculatoare, furnizare
de pagini principale şi/sau adrese poştale
electronice pentru terţi, creare, proiectare,
dezvoltare, consultare, găzduire, administrare,
promovare, personalizare, implementare şi
exploatare de site-uri web pentru terţi şi
găzduire, gestionarea de site-uri web în general
şi pentru terţi, servicii de portaluri pentru site-uri
web, gestionare, asistenţă tehnică şi creare de
staţii web, găzduire de site-uri web ale terţilor pe
un server, pentru o reţea globală de calculatoare,
creare, proiectare, desenare, redactare la
comandă şi/sau administrare de site-uri web,
servicii de consultanţă în domeniul creării,
dezvoltării, administrării şi utilizării paginilor
web, servicii de consiliere în domeniul creării,
dezvoltării, administrării şi utilizării site-urilor
web şi servicii on-line, consultanţă profesională
şi asistenţă pentru crearea de site-uri web
statice şi dinamice, furnizare de programe
de calculator în reţele de date, în special
pe internet şi world wide web, consultanţă,
proiectare, testare, cercetare, analiză, asistenţă
tehnică şi alte servicii tehnice şi de consiliere,
toate în domeniul informaticii, programării
calculatoarelor, multimedia, internetului şi site-
urilor web, servicii pentru testarea utilizabilităţii
paginilor web, instalare şi personalizare de
aplicaţii software de calculator, design de site-
uri web, actualizarea paginilor web pentru
terţi, programare şi găzduire de pagini
web personalizate, crearea si întreţinerea de
pagini web personalizate, asigurarea utilizării
temporare de aplicaţii web, design de pagini
principale şi pagini web, găzduire de date, fişiere,
aplicaţii si informaţii computerizate, dezvoltare
de software de aplicaţii pentru livrare de conţinut
multimedia, furnizare de servicii de aplicaţii
informatice, si anume găzduire de aplicaţii
software de calculator pentru terţi, creare,
programare, proiectare întreţinere si actualizare
de pagini web, închiriere de aplicaţii informaţii,
crearea de aplicaţii informatice, proiectare,
dezvoltarea, actualizare si întreţinerea bazelor
de date, reconstrucţie de sisteme de baze

de date, pentru alte persoane, proiectare si
dezvoltare de software pentru baze de date
electronice, servicii de stocare electronică pentru
arhivare de baze de date, imagini si alte
date electronice, proiectare si dezvoltare de
software pentru gestionarea bazelor de date,
dezvoltare, actualizare si întreţinere de software
si sisteme de baze de date, asigurarea utilizării
temporare de software online nedescărcabil
pentru gestionarea bazelor de date, instalare,
întreţinere si actualizare de software pentru baze
de date, stocare electronică de fotografii, fişiere
audio, de conţinut multimedia de divertisment, de
videoclipuri, de informaţii.

───────

(210) M 2021 05441 (111)182731
(151) 20/07/2021
(732) RINGHEL TEAM SRL, STRADA

MURESANA NR. 8, BLOC 58A,
SC.1, ET. 4, AP.15, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

PROCESIO

(531) Clasificare Viena: 14.03.01; 27.05.01;
27.05.17; 26.11.13; 29.01.12

clase:
9. Software, softuri educative, software utilitar,
aplicații software descărcabile, software
mobil, software bancar, software interactiv,
software multimedia, software integrat,
software adaptabil, software educational,
software științific, software pentru gestiunea
documentelor, software de asistență.

───────

(591) Culori revendicate: albastru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2021 05462 (111)182588
(151) 21/07/2021
(732) IRINA COMSERVICE SRL, STR.

PESTISUL MARE, NR. 2, JUDETUL
HUNEDOARA, LOC. HUNEDOARA,
HUNEDOARA, ROMANIA

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

(540)

MICI DE BULBUCAN
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Carne și produse din carne, extracte de
carne, carne proaspătă, carne tocată, carne
preparată, carne procesată, carne conservată,
carne congelată, mezeluri, carne sărată, carne
ambalată, paste de carne, carne de vânat,
gelatine de carne, carne pentru cârnați,
pește, nu viu, produse din carne tocată,
specialităţi şi preparate pe bază de carne,
carne de vânat, carne conservată, produse
din carne preparată, produse din carne
congelată, mâncăruri preparate din carne (în
care predomină carnea).
35. Servicii de comerţ și servicii de informare a
consumatorilor, servicii de vânzare cu amănuntul
și cu ridicata cu privire la produsele din
clasa 29 și anume: carne și produse din
carne, extracte de carne, carne proaspătă,
carne tocată, carne preparată, carne procesată,
carne conservată, carne congelată, mezeluri,
carne sărată, carne ambalată, paste de carne,
carne de vânat, gelatine de carne, carne
pentru cârnați, pește, produse din carne tocată,
specialităţi şi preparate pe bază de carne,
carne de vânat, carne conservată, produse din
carne preparată, produse din carne congelată,
mâncăruri preparate din carne (în care
predomină carnea), magazin, magazin on-line,
publicitate online și promovare prin intermediul
unei rețele de computere și al unei retele
de telefonie mobilă, marketing și promovare,
comenzi online, prezentare de produse cu scop
publicitar şi comercial, organizarea de târguri şi
expoziţii cu caracter publicitar şi comercial.

40. Servicii oferite de abator, afumarea
alimentelor, conservarea alimentelor.
41. Organizare de evenimente de divertisment,
organizare de evenimente recreative, organizare
de recepţii pentru nunţi (mâncare şi băutură).
43. Servicii de alimentație publică și anume
bar, restaurant, cantină, cafenele, servicii ale
bistrourilor, servicii oferite de snack-bar-uri,
furnizarea de alimente și băuturi, furnizare
de facilități pentru nunți, petreceri și dans,
servicii de cocktail bar, restaurante (servirea
mesei), furnizare de facilități de uz general
pentru întâlniri, conferințe și expoziții, servicii
de restaurante fast-food, servicii de fast food
la pachet, servicii de catering pentru fast-
food cu autoservire, furnizare de alimente și
băuturi dintr-o rulotă mobilă, servicii de mâncare
la pachet, prepararea alimentelor, preparare
de mâncăruri, pregătirea și furnizare de
alimente și băuturi destinate consumului imediat,
servicii de informare, consiliere, management
și consultanță referitoare la cele menționate
anterior.

───────

39. Servicii de transport, depozitare, ambalare,
împachetare, distribuire şi livrare de mărfuri.
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(210) M 2021 05545 (111)182738
(151) 23/07/2021
(732) PRIME KAPITAL DEVELOPMENT

SRL, STRADA BARBU
VĂCĂRESCU 201, ETAJ 11,
SECTOR 2, BUCURESTI, 077190,
ROMANIA

(740) POPESCU MAGDALENA DANIELA,
SPLAIUL UNIRII, NR. 10, SECTOR 4,
BL. B5, SC. 1, ET. 4, AP. 10, SECTOR
4, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

Prahova Value Centre
În conformitate cu prevederile art. 22 din Legea

nr. 84/1998, republicată, conform adresei
înregistrată cu nr. OSIM 1030781 din data

29.10.2021 solicitantul nu revendică un drept
exclusiv asupra denumirii: ”VALUE CENTRE”.

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.13;
25.03.01

clase:
7. Automate (distribuitoare automate),
distribuitoare automate (acționate cu fise),
distribuitoare automate (acționate cu monede).
9. Aparate si instrumente pentru conducerea,
distribuirea, transformarea, acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric,
aparate și instrumente pentru înregistrarea,
transmiterea, reproducerea sau procesarea
sunetului, imaginilor sau datelor, suporturi
media înregistrate și descărcabile, software de
calculator, suporturi media digitale sau analogice
de înregistrare și de stocare fără conținut,
mecanisme pentru aparate cu preplată, case de

marcat, dispozitive de calculat, calculatoare și
dispozitive periferice de calculator.
16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi de
birou, cu excepţia mobilei, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
36. Servicii financiare, monetare și bancare,
servicii de asigurare, afaceri imobiliare.
37. Servicii de construcții, servicii de instalare și
de reparații.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.
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.

───────

(591) Culori revendicate: alb, negru, rosu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2021 05546 (111)182737
(151) 23/07/2021
(732) PRIME KAPITAL DEVELOPMENT

SRL, STRADA BARBU
VĂCĂRESCU 201, ETAJ 11,
SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL AUTORIZAT
POPESCU MAGDALENA DANIELA
- LEGAL2M, SPLAIUL UNIRII, NR.
10, SECTOR 4, BL. B5, SC. 1, ET.
4, AP. 10, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

PRAHOVA VALUE CENTRE
În conformitate cu art.22 din Legea

nr.84/1998, republicată, conform adresei
nr.1030782/29.10.2021, solicitantul nu revendică un
drept exclusiv asupra denumirii: "VALUE CENTRE"

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.13;
25.03.01

clase:
7. Automate (distribuitoare automate),
distribuitoare automate (acționate cu monede),
distribuitoare automate (acționate cu fise).
9. Aparate și instrumente pentru înregistrarea,
transmiterea, reproducerea sau procesarea
sunetului, imaginilor sau datelor, suporturi
media înregistrate și descărcabile, software
de calculator, suporturi media digitale sau
analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, mecanisme pentru aparate cu
preplată, case de marcat, dispozitive de
calculat, calculatoare și dispozitive periferice
de calculator, aparate și instrumente pentru

înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor.
16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie și articole de birou, cu excepția
mobilei, foi, folii și pungi din material plastic
pentru împachetare și ambalare.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
36. Servicii financiare, monetare și bancare,
servicii de asigurare, afaceri imobiliare.
37. Servicii de construcții, servicii de instalare și
de reparații.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.
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.

───────

(591) Culori revendicate: negru, alb, rosu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2021 05548 (111)182426
(151) 24/07/2021
(732) ASOCIAŢIA CLUB SPORTIV

PANTHEON, B-DUL MAMAIA,
NR.160, CONSTANŢA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(740) ANGHEL LUMINITA DOINA CABINET
DE PROPRIETATE INTELECTUALA,
STR. GHERGHITEI NR 1, BL 94B, SC
B, AP 76, SECTOR 2, BUCURESTI,
022511, ROMANIA

(540)

CLUB SPORTIV PANTHEON

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12;
26.01.14

clase:
35. Administrare a afacerilor pentru sportivi
profesioniști, consultanță în afaceri, consultanță
în managementul afacerilor, consultanță privind
operațiunile comerciale ale cluburilor de
sănătate, difuzare de anunțuri publicitare prin
internet, difuzare de anunțuri publicitare prin
rețele de comunicații online, difuzare de
materiale de reclamă, de marketing și publicitare,
difuzare de materiale publicitare pentru terți,
printr-o rețea de comunicații on-line pe internet,
difuzare de materiale publicitare și promoționale,
servicii de editare ziare, reviste, periodice,
altele decât cele în scop publicitar, furnizare
de spații publicitare prin mijloace electronice
sau rețele informatice globale, furnizare de
spațiu pe pagini web pentru promovarea de
produse și servicii, furnizarea unui catalog
online cu informații comerciale pe internet,
intermediere de afaceri comerciale pentru

terți, intermediere de contracte (pentru terți),
intermediere de contracte de cumpărare și
vânzare de produse și servicii, pentru alte
persoane, intermediere de contracte, pentru
alte persoane, pentru prestarea de servicii,
intermediere în materie de contracte de vânzare-
cumpărare de bunuri, management de afaceri
cu privire la cluburi sportive, management
promoțional pentru personalități sportive,
managementul afacerilor pentru manifestări
sportive (pentru terți), managementul afacerilor
sportivilor, managementul instalațiilor sportive
(pentru terți), marketing de produse, marketing
pe internet, prezentare de produse și servicii
(în scopuri promoționale/publicitare), prezentare
de produse, promovare a vânzărilor prin
mijloace audiovizuale, promovare de competiții
și evenimente sportive, promovare de produse
și servicii prin sponsorizarea evenimentelor
sportive international, promovare de produse
și servicii prin sponsorizarea evenimentelor
sportive, promovarea produselor și serviciilor
altor persoane prin posibilitatea sponsorilor de
a-și asocia produsele și serviciile cu competiții
sportive, promovarea vanzarilor pentru terti,
promovarea vânzărilor, publicare de materiale
publicitare online, publicaţii (ziare şi reviste
cu caracter de periodice), publicitate online,
publicitate radio și de televiziune, servicii
de agenție pentru promovarea personalităților
sportive, servicii de management pentru sportivi
de performanță, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu articole sportive,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu echipamente sportive, servicii de vânzare
cu amănuntul referitoare la articole sportive,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
articole sportive, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu echipamente sportive, servicii
de vânzare cu ridicata referitoare la articole
sportive, servicii de vânzare prin licitații online
prin internet.
41. Activități de divertisment, sportive și
culturale, activități sportive, activități sportive și
de recreere, administrare (organizare) de servicii
de divertisment, administrare (organizare) de
spectacole de jocuri, cluburi de agrement
cu instalații sportive, competiții sportive
(organizarea de -), consultanță în domeniul
antrenamentului pentru menținerea condiției
fizice, consultanță în materie de planificare
de evenimente speciale, cursuri de pregătire
în activități sportive, cursuri de pregătire
sportive, cursuri, antrenament și instruire în
domeniul sportului, desfășurare de ceremonii
în scopuri de divertisment, educație sportive,
exploatare de locații sportive, furnizare de

(591) Culori revendicate: alb, albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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activități recreative, furnizare de divertisment
sportiv prin intermediul unui site, furnizare de
divertisment sub formă de clipuri de filme
printrun site internet, furnizare de instalații
pentru activități sportive de recreere, furnizare
de instalații pentru practicarea exercițiilor fizice
în cluburi de sport, furnizare de servicii de
săli și cluburi de sport, furnizare de știri
referitoare la sport, furnizarea de buletine
informative on-line în domeniul divertismentului
sportive, furnizarea de săli de sport, furnizarea
instalațiilor sportive, închiriere de echipament
pentru evenimente sportive, închiriere de
echipament și instalații sportive, închiriere de
echipament sportiv pentru scufundări, închiriere
de echipamente pentru evenimente sportive,
închiriere de instalații sportive, închirierea
terenurilor de sport, management de evenimente
pentru cluburi sportive, organizare de activități de
divertisment, organizare de activități recreative,
organizare de activități sportive pentru tabere
de vară, organizare de activități sportive și
competiții sportive, organizare de competiții și
evenimente sportive, organizare de competiții
sportive și evenimente sportive, organizare
de evenimente de recreere, organizare de
evenimente în scop cultural, de divertisment și
sportive, organizare de evenimente și competiții
sportive, organizare de evenimente și concursuri
sportive, organizare de evenimente sportive și
culturale, organizare de evenimente sportive și
de competiții sportive, organizare de evenimente
sportive, competiții și turnee sportive, organizare
de turnee sportive, organizare și coordonare
de competiții sportive, organizare, planificare și
coordonare de competiții sportive, organizarea
de competiții sportive, organizarea de
demonstrații în scopuri recreative, organizarea
de evenimente sportive, organizarea turneelor
sportive, pregătire sportive, pregătirea jucătorilor
sportivi, prezentarea prestaţiilor live, prezentări
audiovizuale, producție de evenimente sportive,
servicii ale cluburilor de sănătate (sănătate și
fitness), servicii de consultanță referitoare la
organizarea de manifestări sportive, servicii de
divertisment furnizate la cluburi sportive private
(country club), servicii de divertisment sub forma
de evenimente sportive, servicii de educație
sportive, servicii de închiriere de echipamente
și instalații pentru educație, divertisment, sport
și cultură, servicii de pregătire sportive, servicii
de rezervare de bilete și locuri la evenimente
sportive, servicii furnizate de cluburi sportive,
servicii pentru parcuri sportive, servicii sportive,
servicii sportive și de fitness.

───────

(210) M 2021 05625 (111)182523
(151) 28/07/2021
(732) ASOCIATIA INSTITUTUL DE

CERCETARE ÎN PERMACULTURA
DIN ROMÂNIA, BLD. LACUL
TEI 75, BL. 16, SC. B, ET. 4, AP.
52, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

SOL și SUFLET
(531) Clasificare Viena: 01.07.06; 26.11.03;

26.13.25; 27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Ouă, uleiuri și grăsimi comestibile, fructe,
ciuperci, legume, nuci și leguminoase prelucrate,
ouă și produse din ouă, amestecuri de snack-
uri constând din fructe deshidratate și fructe
cu coajă lemnoasă procesate, amestecuri de
snack-uri constând din fructe și fructe cu coajă
lemnoasă prelucrate, amestecuri pentru supe,
antreuri pe bază de legume, cipsuri de mere,
cipsuri din fructe, felii prăjite de cartofi, gustări
pe bază de alune, gogoși, gustări pe bază de
legume, inele de ceapă, mâncăruri cu legume
preparate, mâncăruri cu legume, congelate
rapid, preparate pentru supă de legume, sos
de fasole, salate pe bază de cartofi, supă
semipreparată, tocane (alimente), tocană cu
curry semipreparată, tocăni, produse lactate și
înlocuitori, jeleuri, dulcețuri, compoturi, paste
de fructe și legume, jeleuri de legume, jeleuri
de fructe, gemuri din fructe, dulceață de afine,
uleiuri comestibile.
30. Ciocolată, zahăr, miere, sirop de melasă,
condimente uscate, condimente, condimente
comestibile, mirodenii (condimente), sosuri
(condimente), sare cu condimente, murături dulci
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(condimente), ardei iuți uscați (condimente), oțet,
ceaiuri aromate (altele decât cele pentru uz
medicinal).
31. Plante și flori naturale, culturi agricole
și de acvacultură, produse horticole și
forestiere, plante uscate, legume proaspete,
fructe proaspete.
32. Băuturi nealcoolice, băuturi din fructe și
sucuri de fructe, siropuri și alte preparate
nealcoolice pentru fabricarea băuturilor.
41. Educație, instruire, activități sportive și
culturale.
43. Servicii de cazare temporară, asigurarea de
hrană și băuturi.
44. Servicii de agricultură, acvacultură,
horticultură și silvicultură.

───────

(210) M 2021 05631 (111)182451
(151) 28/07/2021
(732) SPACEPLUS SRL, STR.

CEASORNICULUI NR. 17,
SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

SPACEPLUS
(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;

24.17.09
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, asistență în gestiunea afacerilor
sau a funcțiilor comerciale ale unei firme
industriale sau comerciale, servicii de asistență
și informare în organizarea afacerii și gestiunea
afacerilor comerciale, administrație comercială,
întocmire și analiză de situații financiare pentru
afaceri.
36. Administrarea afacerilor financiare, servicii
financiare privind afacerile, administrarea
afacerilor financiare legate de proprietăți
imobiliare, servicii de planificare imobiliară
(organizare de afaceri financiare), servicii de

afaceri monetare, afaceri imobiliare, servicii
privind afaceri imobiliare, furnizare de informații
pe internet privind afacerile imobiliare, servicii
de gestiune imobiliară pentru construcții
comerciale, investiții imobiliare, consultanță
imobiliară, gestionarea investițiilor imobiliare,
gestiunea bunurilor imobiliare, gestionarea
proprietăților (imobiliare), managementul
proprietăților imobiliare, managementul
proprietăților imobiliare, multiproprietăți în
domeniul imobiliar, investiții în proprietăți
imobiliare, organizare de închirieri imobiliare,
administrare de proprietăți imobiliare,
administrare de bunuri imobiliare, închirieri
de proprietăți (doar proprietăți imobiliare),
servicii de consultanță privind proprietățile
imobiliare, intermediere pentru închirierea de
proprietăți imobiliare, intermediere de închirieri
de proprietăți imobiliare, închirieri de spații
pentru birouri (imobiliare), închiriere de bunuri
imobiliare și de proprietăți, încheiere de
contracte de închiriere de bunuri imobiliare.
37. Servicii de construcții, servicii de construcții
civile, servicii de construcții de clădiri, servicii
de dezvoltare imobiliară (construcții), servicii de
management în construcții.
39. Depozitarea mărfurilor, servicii de
depozitare.

───────

(210) M 2021 05638 (111)182550
(151) 29/07/2021
(732) DSA MDC CONSULTING GAL

SRL, STR. OTELARILOR NR. 1,
CAMERA 2, BL. D18, SC. 1, ET. 10,
AP. 62, JUDEŢ GALAŢI, GALAŢI,
GALAȚI, ROMANIA

(540)

CB CreditBox
PERSONAL ADWISER

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
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9. Platforme de software colaborative
(software), software pentru plăţi, platforme de
software de calculator, platforme de software de
calculator înregistrat sau descărcabil, software
pentru procesarea plăţilor electronice către
şi de la alte persoane, aplicaţii software
descărcabile, software de calculator pentru
gestionarea tranzacţiilor financiare, programe de
calculator pentru aspecte financiare.
35. Publicitate, furnizare şi închiriere de spaţiu,
timpi şi mijloace de publicitate, compilare
de date în baze de date electronice,
compilare de baze de date computerizate,
marketing financiar, marketing digital, marketing
direct, administrare de registre financiare,
consultanţă în domeniul afacerilor privind
reorganizarea financiară, consultanţă privind
eficienţa afacerilor, consultanţă în management,
publicare de materiale şi texte publicitare.
36. Brokeraj de credite, intermediere de credite,
intermediere de credite personale, servicii de
intermediere de credite, intermediere de credite
în rate, intermediere pentru acordarea de
credite comerciale, servicii de intermediere de
credite auto, gestionare de credite, consiliere
privind creditele, servicii de creditare, servicii de
creditare reînnoibile, servicii de creditare pentru
achiziţia de servicii, servicii de împrumut şi
creditare, servicii de consiliere privind creditarea,
servicii de creditare pentru vehicule motorizate,
finanţarea creditelor imobiliare, rating de credit,
servicii de rating de credit, elaborare de rapoarte
privind ratingul de credit, consultanţă referitoare
la credit, agenţii de credit, consultanţă financiară
privind împrumuturile.
41. Organizarea şi conducerea de workshop-uri
în domeniul financiar, organizare de seminarii în
domeniul financiar, furnizare de seminare online
de formare în domeniul financiar, organizarea
de cursuri educative în domeniul finanţelor,
organizarea de cursuri de pregătire în domeniul
finanţelor, asistenţă profesională individualizată
(coaching) în domeniul finanţelor.

───────

(210) M 2021 05639 (111)182507
(151) 03/08/2021
(732) CRISTIAN-MARIAN DUMITRU,

STR. MIHAIL TARNOVEANU NR.
58A, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

InSound Minimal

(531) Clasificare Viena: 03.07.05; 27.05.01;
27.05.17

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

41. închirierea echipamentelor audio, servicii
de disc jockey, producţia de muzica,
planificarea de petreceri, servicii de studiouri de
înregistrare, compunerea de melodii, închirierea
de inregistrari sonore, închirierea de decor
pentru scenă.

───────
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(210) M 2021 05663 (111)182350
(151) 29/07/2021
(732) IONUŢ BALTEŞI, STR. EROILOR

REVOLUȚIEI 22 DEC. 1989 NR.
3, ET. 2, AP. 5, JUD. CĂLĂRAŞI,
CĂLĂRAŞI, CĂLĂRAȘI, ROMANIA
IONUŢ RĂZVAN PLETEA, ALE.
MOZAICULUI NR. 4, BL. B1,
SC. A, ET. 4, AP. 17, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

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

(540)

ORALSTORE smile unlimited
În conformitate cu prevederile art. 22 din Legea

nr. 84/1998, republicată, conform adresei
înregistrată cu nr. OSIM 1034443 din data

06.12.2021 solicitantul nu revendică un drept
exclusiv asupra denumirii: ”ORALSTORE”.

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Servicii oferite de magazin online pentru
produse de igienă orală, strângerea la un loc
în avantajul terţilor a produselor diverse din
producţie proprie şi a unor terţi, în special
produse de igienă orală (exceptând transportul
lor), pentru a permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod, aceste servicii pot
fi asigurate de magazine en gros sau en detail,
prin cataloage de vânzare prin corespondenţă
sau prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor de
teleshopping, servicii de vânzare cu amănuntul
şi/sau cu ridicata prin magazine fizice sau online
de produse diverse, servicii de magazin fizic
sau on-line de comercializare cu amănuntul şi/
sau cu ridicată, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, servicii
de marketing, publicitate şi promovare, servicii
de cercetare şi informaţii de piaţă (promovare).

───────

(210) M 2021 05666 (111)182508
(151) 29/07/2021
(732) ADRIAN RUSU, ALEEA

CASTANILOR, JUDEŢUL
HUNEDOARA, LUPENI, 335600,
HUNEDOARA, ROMANIA

(540)

Eyes-Aid

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 02.09.04;
02.09.14

clase:
9. Software pentru gestionarea unui magazin
online, ochelari, ochelari (optică), ochelari
antiorbire, ochelari antipraf, ochelari inteligenți,
ochelari 3d, ochelari corectori, ochelari
antireflex, ochelari fantezie, apărători pentru
ochelari, suporturi pentru ochelari, ochelari
de schi, ochelari pentru cicliști, lentile pentru
ochelari, sticlă de ochelari, ochelari de sport,
cordoane pentru ochelari, săculeți pentru
ochelari, ochelari pentru mărit, brațe pentru
ochelari, ochelari de soare, ochelari pentru
machiaj, lentile pentru ochelarii, rame de
ochelari nemontate, ochelari cu lentile polarizate,
ochelari, ochelari de soare și lentile de contact,
rame pentru ochelari de vedere și ochelari de
soare, șnururi pentru ochelari fără brațe, ochelari
de vedere (articole optice), etuiuri pentru ochelari
de soare, ochelari de vedere pentru copii, tocuri
pentru ochelari fără brațe, etuiuri pentru ochelari
fără brațe, ochelari de protecție pentru sport,
ochelari de corecție pentru daltonism, ochelari
de protecție pentru protejarea ochilor, pernițe

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



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 06/2022

1071

din silicon pentru nas, pentru ochelari, ochelari
de soare pentru animale de companie, ochelari
cu lentile de soare atașabile (clip-on), ochelari
de vedere eliberați pe bază de rețetă, rame de
ochelari fabricate dintr-o combinație de metal
și plastic, rame pentru ochelari din metal sau
dintr-o combinație de metal și materiale plastice,
telefoane inteligente sub formă de ochelari,
ochelari cu prescripție medicală pentru înot,
lentile optice pentru ochelarii de soare, tocuri
pentru ochelari de vedere pentru copii, suporturi
de nas pentru ochelari de soare, ochelari
de soare pe bază de prescripție, ochelari de
soare în ton cu moda, pernuțe de nas pentru
ochelari, rame din metal pentru ochelari, rame
din plastic pentru ochelari, lentile de schimb
pentru ochelari, tocuri de ochelari de vedere,
brațe pentru ochelari de soare, suporturi de
nas pentru ochelari, lănțișoare pentru ochelari
de soare, ochelari de protecție pentru înot,
ochelari de protecție pentru zapadă, rame pentru
ochelari de soare, șnururi pentru ochelari de
soare, lentile pentru ochelari de vedere, ochelari
pentru tir (articole optice), lentile pentru ochelari
de soare, lănțișoare pentru ochelari fără brațe,
rame de ochelari fără brațe, ochelari cu cameră
video, ochelari de realitate virtuală, ochelari 3D
pentru televizor, protecții laterale pentru ochelari,
ochelari cu vedere nocturnă, ochelari cu înveliș
antireflex, ochelari cu prescripție medicală,
lanțuri pentru ochelari și pentru ochelari de
soare, ochelari pentru scufundare liberă, ochelari
tip mască, ochelari de protecție, ochelari de
înot, rame de ochelari, ochelari pentru scafandri,
tocuri de ochelari, ochelari de mărire, ochelari de
sudură, ochelari pentru motocicliști, piese pentru
ochelari, brațe de ochelari, etuiuri de ochelari,
ochelari fără brațe, ochelari pince-nez, ochelari
de ghețari, ochelari de citit, lentile pentru ochelari
de vedere, ochelari.

───────

(210) M 2021 05671 (111)182649
(151) 02/08/2021
(732) RISYKEN GRAND, STR. SG.

JIANU DUMITRU NR. 28. JUDEȚ
OLT, IZBICENI, OLT, ROMANIA

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

(540)

LUKI STARS

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

16. Hârtie absorbantă, hârtie aspră (pentru
toaletă), hârtie igienică, hârtie parfumată pentru
dulapuri, hârtie pentru șervețele, prosoape
de hârtie, prosoape de hârtie pentru mâini,
prosoape de hârtie utilizate la curățenie,
prosoape din hârtie, role de bucătărie (hârtie),
role de hârtie igienică, șervete din hârtie de uz
cosmetic, șervetele de masă din hârtie, șervețele
de hârtie, șervețele de masă din hârtie, șervețele
de toaletă din hârtie, șervețele de unică folosință,
șervețele din celuloză, șervețele de hârtie pentru
uz casnic, șervețele din celuloză de uz casnic,
șervețele din hârtie pentru față, hârtie, hârtie
igienică pentru toaletă, hârtie igienică de toaletă,
hârtie igienică sub formă de rolă.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul, servicii
de vânzare cu ridicata si servicii de vânzare
online în legătură cu: hârtie absorbantă,
hârtie aspră (pentru toaletă), hârtie igienică,
hârtie parfumată pentru dulapuri, hârtie pentru
șervețele, prosoape de hârtie, prosoape de
hârtie pentru mâini, prosoape de hârtie utilizate
la curățenie, prosoape din hârtie, role de
bucătărie (hârtie), role de hârtie igienică, șervete
din hârtie de uz cosmetic, șervetele de masă
din hârtie, șervețele de hârtie, șervețele de
masă din hârtie, șervețele de toaletă din hârtie,
șervețele de unică folosință, șervețele din
celuloză, șervețele de hârtie pentru uz casnic,
șervețele din celuloză de uz casnic, șervețele din
hârtie pentru față, hârtie, hârtie igienică pentru
toaletă, hârtie igienică de toaletă, hârtie igienică
sub formă de rolă.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 06/2022

1072

(210) M 2021 05679 (111)182456
(151) 30/07/2021
(732) SC VRTW ARTISTS SRL,

BULEVARDUL PRIMAVERII 51,
BUCURESTI, 011972, ROMANIA

(540)

ȘARAIMANIC

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

41. Organizarea şi susţinerea de concerte,
servicii de discotecă, servicii de divertisment,
producţia de muzică, servicii de cluburi de
noapte (divertisment), servicii de orchestra,
furnizarea online de muzică, nedescărcabilă,
servicii de compoziţie muzicală, organizarea
de spectacole (servicii de impresar), furnizarea
online de imagini video, nedescărcabile,
planificarea de petreceri (divertisment),
prezentarea prestaţiilor live, servicii de studiouri
de înregistrare, furnizarea de recenzii pentru
scopuri de divertisment sau culturale, producţia
de spectacole, compunerea de melodii,
închirierea de înregistrări sonore, divertisment
de televiziune, servicii de agenţie de bilete
(divertisment), servicii de club (divertisment sau
educaţie), servicii de disc jockey, furnizarea
online de publicaţii electronice, nedescărcabile.

───────

(210) M 2021 05697 (111)182447
(151) 30/07/2021
(732) NORAD TIME SRL, STR. ION

LUCA CARAGIALE NR. 8, JUD.
CARAŞ SEVERIN, REŞIŢA,
CARAȘ SEVERIN, ROMANIA

(740) NOMENIUS SRL, STR. PICTOR ION
NEGULICI NR. 12-14, SECTORUL 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

GUSTOSA by NOAH

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
04.05.03; 11.01.03; 11.01.04; 29.01.02;
29.01.06; 29.01.08

clase:
43. Furnizare de alimente și băuturi în
restaurante și baruri, servicii oferite de fast-
fooduri, servicii de fast food la pachet, pregătirea
și furnizare de alimente și băuturi destinate
consumului imediat, servicii de mâncare la
pachet, servicii de mâncaruri și băuturi la pachet,
servicii pentru prepararea mâncărurilor și a
băuturilor, servicii de restaurant și bar, servicii
oferite de snack-baruri, servire de alimente
și băuturi, servicii oferite de catering, servicii
de catering mobil, servicii de catering hotelier,
servicii oferite de închiriere de echipament de
catering., servicii oferite de bufete cu autoservire,
servicii oferite de cantine, furnizare de alimente
și băuturi dintr-o rulotă mobilă, preparare de
mâncăruri, prepararea mâncării, prepararea
alimentelor, servicii oferite de restaurante cu
autoservire, servicii oferite de pizzerii, pregătirea
mâncărurilor și a băuturilor, furnizare de alimente
și băuturi în gogoșării, furnizare de alimente și
băuturi în bistrouri, furnizare de locuri de cazare
pentru recepții, localuri tip snack-bar, servicii
contractuale de alimentație, servicii ale barurilor,
servicii oferite de restaurante (servirea mesei),

(591) Culori revendicate: galben, roşu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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servicii de preparare a alimentelor, servicii
pentru furnizarea de alimente, servicii pentru
furnizarea de băuturi, asigurarea de hrană și
băuturi, servicii de informare, de consiliere și de
rezervare în legătură cu furnizarea de alimente și
băuturi, închiriere de mobilier, lenjerie de masă,
servicii de masă, și echipamente pentru servirea
de mâncare și băutură, servicii oferite de baruri,
servicii de ceainărie, servicii de terasă berărie,
servicii oferite de cafenele, servicii oferite de
rotiserii, furnizare de spații special amenajate
pentru banchete și evenimente sociale pentru
ocazii speciale, furnizarea de spații pentru
evenimente și de spații pentru birouri provizorii
și pentru reuniuni, furnizare de spații pentru
festivități și facilități temporare de birouri și
reuniuni, rezervări la restaurant, rezervări pentru
restaurante și mese, furnizarea de recenzii
despre restaurante, furnizare de recenzii de
restaurante și baruri.

───────

(210) M 2021 05715 (111)182652
(151) 02/08/2021
(732) ID FRANCESCA ATELIER SRL,

STR. VALEA CASCADELOR
NR. 21T, HALA 6-7, SECTOR 6,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

Vital Market
(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;

02.09.01; 29.01.12

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

3. Preparate cosmetice si articole de toaleta
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
ingrijirea dintilor, parfumuri, uleiuri esentiale,
preparate de albire si alte substante de spalare,
preparate de curatare, lustruire, degresare si
abrazive.
5. Preparate farmaceutice, medicale si
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substante si alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice
de uz uman si veterinar, plasturi, materiale
de pansat, materiale pentru plombarea dintilor,
ceara dentara, dezinfectanti, produse pentru
distrugerea daunatorilor, fungicide, erbicide.

───────

(210) M 2021 05719 (111)182449
(151) 02/08/2021
(732) SC DOMENIILE BLAGA SRL,

SAT FINTEŞTI NR. 435, JUDEŢUL
BUZĂU, COMUNA NĂENI, BUZĂU,
ROMANIA

(540)

B
(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.11;

03.07.04

clase:
29. Carne, pește, păsări și vânat.
30. Ceai, cafea, cacao.
31. Produse agricole, horticole.
32. Bere, ape minerale și gazoase.
33. Vinuri, băuturi alcoolice cu excepția berii.

(591) Culori revendicate: albastru inchis
(Pantone 289C), roz (Pantone 1925C)

(591) Culori revendicate: auriu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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34. Tutun, articole pentru fumători.
35. Publicitate.
43. Servicii oferite de restaurante, cazare
temporară.

───────

(210) M 2021 05753 (111)182594
(151) 03/08/2021
(732) D.V.R PHARM SRL, STR. MILANO

NR.12, CAM.2, SAT PREJMER,
JUDETUL BRASOV, COMUNA
PREJMER, BRAȘOV, ROMANIA

(540)

EMO DETOX by DVR
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Preparate farmaceutice, medicale si
veterinare, substanțe şi alimente dietetice
adaptate
pentru scopuri medicale sau veterinare,
suplimente dietetice de uz uman şi veterinar,
plasturi, toate
aceste produse destinate detoxifierii.
35.  Servicii de comerț cu privire la produsele
naturiste proprii, publicitate cu privire la
produsele naturiste proprii.

───────

(210) M 2021 05777 (111)182716
(151) 04/08/2021
(732) CRAMA TRACICA SRL, CALEA

SEVERINULUI, NR.40, JUDEŢ
DOLJ, CRAIOVA, DOLJ, ROMANIA

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

(540)

AGONIE & EXTAZ
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor, băuturi pe
bază de vin.
35. Publicitate, gestionarea afacerilor
comerciale, lucrări de birou, toate aceste servicii
referitoare la produsele cuprinse în clasa 33.

───────

(210) M 2021 05817 (111)182453
(151) 06/08/2021
(732) DAN CRISTIAN NICULAE, STR.

DIMITRIE PACIUREA NR. 6, AP. 2,
CASA DIN CAPATUL CURTII, LA
ETAJ, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

City flowers
(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.13;

05.05.20

clase:
35. Regruparea în avantajul terţilor a florilor şi
aranjamentelor florale (cu excepţia transportului
lor) permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod.
39. Transport.
43. Servicii de alimentație publică.
44. Aranjamentul florilor.

───────

(591) Culori revendicate: verde, albastru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2021 05847 (111)182464
(151) 09/08/2021
(732) NECULAI STEFAN-SILVIU, STR.

MOLDOVITA, NR. 16, BL. M2D9/1,
SC. B, ET. 7, AP. 147, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

(740) APPELLO BRANDS SRL, STR.
SOIMULUI, NR. 18, SC. A, ET. 5, AP.
M6, JUDETUL SIBIU, SIBIU, 550311,
SIBIU, ROMANIA

(540)

XPLICIT APPAREL
ESTABLISHED X 2012

servicii de promovare a vânzărilor, promovare
de târguri în scop comercial, servicii de
publicitate, marketing și promovare, promovare
și realizare de expoziții comerciale, promovarea
produselor și serviciilor prin sponsorizare,
servicii de promovare comercială prin mijloace
audiovizuale, promovare de produse și servicii
pentru terți, promovare, publicitate și marketing
pentru pagini web online, asistență în materie
de management pentru promovarea afacerilor,
publicitate, în special servicii pentru promovarea
de produse, promovarea vânzării de servicii
(în numele terților) prin reclame publicitare,
organizare de expoziții și târguri comerciale în
scopuri comerciale și de promovare, furnizarea
de spațiu pe pagini web pentru promovare de
produse și servicii, promovare a vânzărilor de
produse și servicii ale terților prin evenimente
promoționale, servicii de consultanță în
afaceri privind promovarea campaniilor de
strângere de fonduri, servicii de publicitate
pentru promovarea sensibilizării publicului cu
privire la problemele și inițiativele de mediu,
servicii de consiliere și consultanță privind
achiziționarea de produse pentru terți, servicii
de publicitate și promovare, precum și servicii
de consultanță aferente, servicii de consultanță
comercială cu privire la administrarea de
restaurante, servicii de consultanță în legătură
cu reclame, publicitate și marketing, servicii de
consultanță comercială cu privire la fabricarea
de produse, consultanță în afaceri, în domeniul
transportului și al livrărilor, consultanță în
domeniul managementului industrial inclusiv
analize cost-beneficiu, furnizare de informații
comerciale pe internet, prin rețea prin cablu
sau prin alte mijloace de transfer de date,
furnizare de informații despre produse de
larg consum prin internet, furnizarea de
informații de piață referitoare la produsele de
consum, administrare a afacerilor pentru puncte
de vânzare cu amănuntul, demonstrație de
vânzare (pentru terți), prezentarea produselor
prin toate mijloacele de comunicare pentru
vânzarea cu amănuntul, promovare a vânzărilor
prin programe de fidelizare a clienților,
organizare, gestionare și monitorizare a
vânzărilor și a programelor promoționale de
stimulare, promovarea vânzărilor pentru terți
prin intermediul distribuției și administrării de
carduri pentru utilizatori privilegiați, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu vânzarea
de cutii de alimente pe bază de abonament,
servicii de vânzare prin licitații online prin
internet, servicii de administrare a afacerilor
pentru prelucrarea vânzărilor realizate într-o
rețea informatică globală, servicii de comenzi

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02
(591) Culori revendicate: portocaliu, negru, 
             alb
(511)    Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Regruparea in avantajul tertilor a produselor
privind metale pretioase, bijuteriile, ceasurile
si accesoriile de moda destinate oamenilor
si animalelor, a produselor de tipografie
si papetarie, a produselor de vesttimentatie
din piele precum si a curelelor, gentilor,
portmoneelor din piele si alte materiale, a
articolelor de imbracaminte, incaltaminte si de
acoperire a capului destinate oamenilor si
animalelor, a echipamentelor sportive si de
sport, a jocurilor si jucatorilor si a produselor
din tutun si inlocuitori, a articolelor pentru
fumatori si chibrituri (cu exceptia transportului
lor) permitand consumatorilor sa le vada si
sa le cumpere comod, promovarea comercială,
servicii de promovare comercială, promovare
de evenimente speciale, consultanță privind
promovarea comercială, consultanță privind
promovarea vânzărilor, servicii de promovare și
publicitate, servicii publicitare și de promovare,
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online, realizare de târguri și expoziții virtuale
online în scopuri publicitare, servicii de comandă
online în domeniul restaurantelor care oferă
mâncare la pachet și livrare la domiciliu,
realizare de târguri comerciale, organizare de
evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare,
prezentare de produse, organizare de lansări
de produse, organizarea și desfășurarea de
prezentări de produse, 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, administrarea unui program
de reduceri care să permită participanților să
obțină reduceri la produse și servicii prin
utilizarea unui card de membru pentru reduceri,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare la
dulciuri, organizare de expoziții și evenimente
în scopuri comerciale și publicitare, organizare
și coordonare de evenimente promoționale de
marketing pentru terți, organizare de evenimente
în scopuri comerciale și publicitare, prelucrare
administrativă de comenzi de achiziție plasate
prin telefon sau calculator, organizarea de
târguri comerciale, organizare de târguri în
scopuri comerciale, organizare de târguri și
expoziții în scopuri comerciale și publicitare,
cordonare, pregătire și organizare de expoziții
și târguri comerciale în scopuri comerciale și
publicitare, planificare și organizare de târguri
comerciale, expoziții și prezentări în scopuri
economice sau publicitare, servicii de târguri
comerciale şi de expoziţii comerciale, organizare
de târguri comerciale, managementul proiectelor
de afaceri, elaborare de rapoarte pentru proiecte
de afaceri, redactare de studii pentru proiecte
de afaceri, managementul proiectelor de afaceri
(pentru terți), promovarea de evenimente
speciale, promovarea operelor de artă ale altor
persoane prin furnizarea de portofolii online
pe un site web, promovarea vânzărilor de
produse şi servicii ale terţilor prin evenimente
promoţionale, realizarea de târguri comerciale,
coordonare, pregătire şi organizare de expoziţii
şi târguri comerciale în scopuri comerciale şi
publicitare, realizarea de târguri şi expoziţii
comerciale virtuale online, servicii de expunere
comerciale de mărfuri, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu decorațiuni festive,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu decorațiuni festive, servicii de consultanță
privind comenzile de articole de papetărie,
asistență în domeniul comercializării produselor,
marketing comercial (în afară de comercializare),

servicii de publicitate pentru comercializarea
de produse noi, publicitate la produsele și
serviciile vânzătorilor online prin intermediul
unui ghid online cu funcție de căutare,
furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, servicii de
publicitate pentru vânzarea de produse, servicii
de agenții de import și export, furnizare de
informații cu privire la vânzări comerciale,
furnizarea unui catalog online cu informații
comerciale pe internet, servicii de informații
comerciale furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, servicii de
administrare a comunităților online, publicare
de materiale publicitare online, publicitate,
inclusiv publicitatea online în rețele informatice,
publicitate online printr-o rețea informatizată
de comunicații, furnizare de ghiduri publicitare
online cu funcție de căutare, furnizarea unui
ghid de publicitate de căutare online cu bunurile
și serviciile prestate de terți online pe internet,
furnizarea de servicii online de comparare de
prețuri, comandă computerizată de stoc, servicii
de comandă (pentru terți), servicii de comandă
cu ridicata, servicii de comandă în contul
terților, pregătire de materiale promoționale
și de comercializare pentru terți, servicii de
comercializare cu amănuntul de articole de
îmbrăcăminte și accesorii pentru îmbrăcăminte,
administrarea afacerilor magazinelor de comerț
cu amănuntul, servicii de publicitate pentru
promovarea comerțului electronic, servicii de
gestionare a afacerilor în legătură cu comerțul
electronic, prezentare de bunuri si servicii,
servicii de fidelizare de clienți în scopuri
comerciale, promoționale și/sau publicitare,
servicii de club de clienți în scopuri comerciale,
promoționale și/sau publicitare, furnizare de
informații comerciale consumatorilor, servicii
de informații și asistență comerciale pentru
consumatori, furnizarea de informaţii și consiliere
comercială pentru consumatori în alegerea
produselor și serviciilor, servicii de furnizare de
informații online prin intermediul unui registru
comercial, servicii de informații comerciale
furnizate online prin internet sau o rețea globală
de calculatoare, servicii publicitare pentru
sensibilizarea publicului la probleme de mediu,
servicii de programe de loializare, servicii de
intermediere comercială, promovarea vânzarilor
pentru terţi, consultanță în afaceri, consultanță
privind comerțul în barter, consultanță pentru
dezvoltarea imaginii corporative, servicii de
consultanță privind publicitatea, servicii de
comenzi automate de stoc pentru întreprinderi,
servicii de comunicare comercială cu ajutorul
bloggerilor, servicii de publicitate și de marketing
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furnizate prin bloguri, publicitate on-line într-o
rețea informatizată, publicitate prin intermediul
rețelelor de telefonie mobilă, promovare online
de rețele informatizate și pagini web, servicii
de marketing furnizate prin intermediul rețelelor
digitale, publicitate prin transmisia de publicitate
online pentru terți prin rețele de comunicații
electronice, promovare de bunuri și servicii ale
terților prin intermediul rețelelor de calculatoare
și de comunicații, servicii de corelare a
rețelelor de publicitate online pentru conectarea
persoanelor din publicitate la site-uri web,
furnizare de spațiu publicitar într-o rețea
informatică globală, furnizare de spații publicitare
prin mijloace electronice sau rețele informatice
globale, publicitate și marketing, servicii de
publicitate digitală, servicii de publicitate
exterioară, publicitate radio și de televiziune,
servicii de agenție de publicitate, servicii de
publicitate în presă, publicitate online, publicitate
prin bannere, servicii de publicitate, publicitate și
reclamă, publicitate în presa de interes general și
în presa de specialitate, publicitate online printr-
o reţea informatizată de comunicaţii, publicitate
prin transmisia de publicitate online pentru terţi
prin reţele de comunicaţii electronice, publicitate
în presa de interes general şi în presa de
specialitate, publicitate în reviste, broşuri şi
ziare, previziuni și analize economice, analiză
de previziuni economice în scopuri comerciale,
servicii de programare a întâlnirilor (lucrări de
birou), organizare de expoziții cu scop comercial
sau antreprenorial, organizare și coordonare de
evenimente de marketing, servicii de publicitate
pentru sensibilizarea publicului la probleme
sociale, administrație comercială, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu accesorii
de modă, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu accesorii pentru haine, regruparea
la un loc în beneficiul terţilor cu amanuntul
de articole de îmbrăcăminte şi accesorii pentru
îmbrăcăminte (exceptând transportul), pentru a
permite clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze
cât mai comod, organizare şi realizare de
evenimente promoţionale, prezentări de modă în
scopuri comerciale, organizarea de prezentări de
modă în scop promoţional, servicii de vânzare
cu amănuntul în domeniul vestimentar, servicii
de comenzi online computerizate, închiriere
de spaţiu publicitar online, publicitate, inclusiv
publicitatea online în reţele informatice, realizare
de târguri şi expoziţii virtuale online, promovare
online de reţele informatizate şi pagini web,
servicii de vânzare cu amănuntul online
referitoare la articole de îmbrăcăminte, servicii
de vânzare cu amănuntul online referitoare
la genţi de mână, organizarea de expoziţii

în scopuri publicitare, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu materiale textile, servicii
de vânzare cu amănuntul referitoare la materiale
textile pentru casă, marketing comercial (în
afară de comerț), publicitate în sectorul transport
și livrare, managementul afacerilor în sectorul
transport și livrări, administrarea afacerilor în
domeniul transportului și livrărilor, furnizare de
informații publicitare, furnizare de informații și
consiliere pentru clienți cu privire la selecția
produselor și articolelor de achiziționat, furnizare
de informații cu privire la întreprinderi și informații
cu caracter comercial prin rețele informatice
globale, administrarea programelor de fidelizare
a consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziţie, asistenţă administrativă
pentru a răspunde la cererile de ofertă /
asistenţă administrativă pentru a răspunde la
cererile de propuneri (rfp), publicitate, închirierea
spaţiului publicitar, servicii de planificare a
programărilor (funcţii de birou), ţinerea evidenţei
contabile, asistenţă în managementul afacerilor,
întrebări privind afacerile, auditul afacerilor,
consultanţă în organizarea şi managementul
afacerilor, consultanţă în managementul
afacerilor, servicii specializate privind eficienţa
afacerilor, evaluări ale afacerilor, investigaţii
privind afacerile, consultanţă în organizarea
afacerilor, cercetări privind afacerile, servicii
de consiliere privind managementul afacerilor,
consultanţă profesională în afaceri, oferirea de
informaţii în domeniul afacerilor, managementul
afacerilor, managementul afacerilor cu privire
la furnizorii de servicii indepedente, servicii
privind managementul proiectelor de afaceri
pentru proiectele de construcţii, furnizarea de
informaţii de afaceri prin intermediul unui site
web, managementul afacerilor cu privire la
programele de rambursare pentru terţi, servicii
de intermediere a afacerilor cu privire la
cu potrivirea potenţialilor investitori privaţi cu
antreprenorii care au nevoie de finanţare,
servicii de agenţie de informaţii comerciale,
asistenţă privind managementul comercial sau
industrial, oferirea de informaţii comerciale
şi consiliere pentru consumatori în alegerea
bunurilor şi serviciilor, administrare comercială
privind licenţierea bunurilor şi serviciilor
aparţinând terţilor, oferirea de informaţii de
contact comerciale şi de afaceri, servicii de
informaţii competitive, compilarea de informaţii
în baze de date computerizate, compilarea
statisticilor, compilarea indexurilor de informaţii
pentru scopuri comerciale sau publicitare,
managementul computerizat al fişierelor,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
relaţiile publice, consultanţă privind strategiile
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de comunicare în publicitate, analiza costurilor,
căutare de date în fişierele calculatorului pentru
terţi, dezvoltarea de concepte publicitare, servicii
de agenţie de import-export, managementul
interimar al afacerii, facturare, servicii de
aşezare în pagină pentru scopuri publicitare,
studii de marketing, servicii de informaţii
privind marketing-ul, cercetare de marketing,
marketing, servicii de relaţii media, servicii de
lobby comercial, negocierea şi încheierea de
tranzacţii comerciale pentru terţi, negocierea
contractelor de afaceri pentru terţi, publicitate
online pe o reţea de calculatoare, furnizarea
unei pieţe comerciale online pentru cumpărătorii
şi vânzătorii de bunuri şi servicii, servicii de
comerţ, sondaje de opinie, organizarea de
expoziţii în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de târguri, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, prezentarea produselor în mediile de
comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, servicii de comparare a preţurilor,
servicii de achiziţie pentru terţi (achiziţionarea
de bunuri şi servicii pentru alte afaceri), testare
psihologică în vederea selectării de personal,
servicii de relaţii publice, publicarea de texte
publicitare, închirierea de material publicitar,
înregistrarea comunicărilor şi datelor scrise,
profilarea consumatorilor în scopuri comerciale
sau de marketing, servicii de secretariat,
stenografiere, sistematizarea informaţiilor în
baze de date computerizate, pregătirea
documentaţiei fiscale, servicii de depunere a
documentaţiei fiscale, transcrierea comunicărilor
(funcţii de birou), actualizarea şi menţinerea
datelor în bazele de date computerizate,
actualizarea şi menţinerea informaţiilor în
registre, optimizarea traficului site-urilor web,
indexare web pentru scopuri comerciale sau
publicitare, consultanță în domeniul afacerilor
privind reorganizarea financiară, dezvoltare de
campanii promoționale, servicii de consultanță
privind activitățile promoționale, prezentare de
produse în scopuri promoționale, creare de texte
publicitare și în scop promoțional, realizarea
de benzi video, discuri în format video și
înregistrări audiovizuale cu caracter promoțional,
promovarea produselor și serviciilor terților
prin administrarea vânzărilor și programelor
cu stimulente promoționale care implicătimbre
comerciale, întocmire de reclame, producție de
reclame cinematografice, producție de reclame
radio, compilare de reclame pentru pagini
web pe internet, pregătire și prezentare de
reclame audiovizuale în scopuri publicitare,
servicii de publicitate prin afișarea de reclame
pe baloane, distribuire de reclame și material

publicitar (pliante, broșuri, foi volante și mostre),
servicii de merchandising, servicii de consultanță
privind administrarea call center-urilor, gestiunea
stocurilor, comandă computerizată de stoc,
gestiunea computerizată a stocurilor, controlul
computerizat a stocurilor, servicii de administrare
de stocuri, servicii de inventariere a stocurilor.
36. Consultanță privind investițiile, consultanță
financiară corporatistă, consultanță privind
finanțele întreprinderilor, consultanță fiscală
(nu contabilitate), servicii de consultanță
financiară, analiză și consultanță financiară,
consultanță privind investiția de capital,
consultanță în materie de investiții, servicii
de consultanță privind investițiile, consultanță
financiară privind fondurile fiduciare, consultanță
financiară privind acționariatul angajaților,
servicii de consultanță privind acțiunile,
consultanță privind fondurile de investiții,
consultanță privind acordarea de împrumuturi,
servicii computerizate de consultanță financiară,
consultanță privind managementul riscului
(financiară), consultanță referitoare la investițiile
de capital, servicii de consultanță privind
investițiile financiare, servicii de consultanță
privind finanțele corporațiilor, servicii de
consultanță privind strategiile financiare,
servicii de consultanță privind finanțele
personale, acordare de consultanță fiscală
(nu contabilitate), consultanță profesională
în materie de finanțe, consultanță privind
rambursarea impozitelor (nu contabilitate),
consultanță privind achiziționarea de bunuri
imobiliare, servicii de baze de date financiare,
servicii de baze de date financiare referitoare
la schimburile valutare, servicii de baze de
date financiare referitoare la părți sociale,
servicii de baze de date financiare cu privire
la acțiuni, servicii de informare în domeniul
finanțelor, furnizate online prin intermediul unei
baze de date computerizate sau prin internet,
finanțarea achizițiilor, finanțarea de achiziții,
achiziții pentru investiții financiare, transfer de
fonduri în rețele de comunicații electronice,
pentru achiziția de produse, procesarea plăților
pentru achiziționarea de produse și servicii
printr-o rețea de comunicații electronice, servicii
financiare de plată, servicii de plată electronică,
servicii de plată automatizată, plată automată de
conturi, servicii de plată în numerar, servicii de
plată la distanță, servicii de plată a facturilor,
servicii de card de plată, servicii de plată fără
contact, procesarea operațiunilor de plată pe
internet, servicii de plată a facturilor online,
servicii de plată prin comerț electronic, tranzacții
și transferuri financiare, servicii de plată.
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39. Livrare de colete, livrare rapidă de mărfuri,
livrare și depozitare de bunuri, depozitare și
livrare de bunuri, transport și livrare de bunuri,
servicii de livrare a mărfurilor, servicii de livrare a
pachetelor, livrare de colete prin curierat, livrare
de mărfuri prin curier, colectare, transport și
livrare de produse, ridicare și livrare de colete
și produse, servicii de curierat pentru livrarea
de pachete, servicii de curierat pentru livrarea
de colete, servicii de curierat pentru livrarea de
mărfuri, livrare de alimente și băuturi preparate
pentru consum, livrare de coșuri cadou cu
obiecte selectate pentru o ocazie sau un motiv
special, transport de alimente, ambalare de
alimente, ambalaje pentru alimente, depozitare
de alimente, transport refrigerat de alimente,
servicii de transport de alimente, servicii de
stocare a alimentelor, servicii de depozitare
de alimente congelate, depozitare de alimente
congelate în magazii, transport, transport
terestru, organizarea transportului, organizarea
transportării, transport cu camionul, transport
prin curier, transport de marfă, transport
de fructe, transport de mărfuri, transport și
depozitare, transport de plante, servicii de
transport, rezervări pentru transport, transport
de bunuri, transport de colete, informații
privind transportul, transportare de mărfuri,
organizarea serviciilor de transport, transport
de produse cosmetice, transport terestru de
marfă, transport terestru de mărfuri, transport
feroviar de produse, informații în domeniul
transportului, transport și depozitare de bunuri,
servicii de transport de mărfuri, servicii de
transport de încărcături, servicii de transport de
marfă, transport de colete în 24h, depozitare
de marfă după transport, transport frigorific
de produse reci, servicii de rezervare pentru
transport, transport de mărfuri în vrac, servicii
de agenție de transport pentru organizarea
transportului de bunuri, servicii de transport
rutier de mărfuri, transportul de mărfuri în stare
refrigerată, servicii de transport și expediție
de mărfuri, furnizare de informații privind
transportul de mărfuri, logistică de transport,
organizarea de călătorii, ambalarea mărfurilor,
ambalarea produselor, servicii de ambalare,
ambalare de produse alimentare, împachetare și
ambalare de bunuri, servicii de împachetare și
ambalare, ambalare de produse în containere,
ambalare de produse în tranzit, ambalare de
articole pentru transport, servicii de consiliere
privind ambalarea produselor, furnizare de
informații despre închirierea de mașini și aparate
pentru ambalare sau împachetare, ambalare
de articole pe bază de comandă și specificații
ale altor persoane, subdivizarea și reambalarea

bunurilor, servicii de descărcare și reambalare,
servicii de consiliere referitoare la reambalarea
produselor, servicii de livrare, livrarea de mărfuri,
livrare pe cale rutieră, servicii de livrare
a alimentelor, livrare de alimente de către
restaurante, livrare de mărfuri pe cale rutieră,
servicii aeriene, rutiere, feroviare și navale de
transport și livrare, servicii de distribuție de
mărfuri paletizate, servicii de etichetare, servicii
de transbordare, depozitare de pachete, servicii
de depozitare, depozitare de bunuri comerciale,
depozitare de elemente componente, depozitare
temporară de livrări, informații în domeniul
depozitării, închirieri de instalații de depozitare,
închirieri de unități de depozitare, depozitare
de produse în tranzit, depozitare temporară a
bunurilor personale, depozitare de marfă înainte
de transport, închiriere de spații de stocare
în depozite, servicii de consultanță în materie
de depozitare, furnizare de informații despre
închirierea de spații de depozitare, prestare
de servicii și furnizare de instalații pentru
depozitare, depozitare în magazii de produse
provenite de la ferme, închirierea de spații pentru
depozitare, închiriere de congelatoare pentru uz
comercial, închiriere de spații, structuri, unități și
containere pentru depozitare și transport, servicii
de depozitare de colete, servicii de consiliere
privind depozitarea mărfurilor, închiriere de
containere pentru depozitarea deșeurilor, servicii
de depozitare și păstrare în magazii, închiriere
de cutii de carton pentru depozitare, furnizare de
informații în legătură cu depozitarea temporară
a bunurilor personale, consultanță în domeniul
serviciilor de depozitare, oferită de call center-uri
și de hotline-uri, servicii de consiliere referitoare
la manipularea mărfurilor, servicii de manipulare
a mărfii de import și export, servicii de
manipulare și de încărcare a mărfii, consultanță
în domeniul serviciilor de depozitare, oferită de
call center-uri și de hotline-uri, consultanță în
domeniul serviciilor de transport, oferită de call
center-uri și de hotline-uri, închiriere de spații
pentru stocare.
40. Imprimare, imprimare digitală, imprimare
3d, imprimare și developare fotografică și
cinematografică, servicii de tipărire digitală
la cerere de cărți și alte documente,
tipărire de materiale publicitare, servicii
de tipărire de articole de papetărie,
tipărire ștampile, colaționare (legare) de
materiale tipărite, servicii de finisare (pliere)
a materialelor tipărite, tipărire de cărți,
imprimare în relief personalizată a articolelor
de îmbrăcăminte cu modele decorative,
imprimare personalizată a denumirilor și
logotipurilor de firme, de uz publicitar și
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promoțional, pe produsele altor persoane,
imprimare de imagini pe obiecte, imprimarea
desenelor, reproducere fotografică, reproducere
de diapozitive fotografice, reproducerea de
filme cinematografice, multiplicare de discuri
audio, multiplicare de benzi audio, multiplicare
de casete audio, multiplicare de înregistrări
pe bandă, tratament de materiale, prelucrare
de metale, prelucrarea suprafețelor metalice
prin lustruire abrazivă, prelucrarea suprafețelor
metalice folosind tehnici de polizare de precizie,
prelucrarea suprafețelor metalice prin polizare
de precizie și lustruire abrazivă, sudare,
îmbinarea componentelor folosind tehnici de
sudare cu ultrasunete, servicii de sudură,
tipografie, imprimari tipografice, fotogravare,
imprimare personalizata a denumirilor și
logotipurilor de firme, de uz publicitar și
promotional, pe produsele altor persoane,
tratarea și reciclarea ambalajelor, prelucrare
de carton ondulat de ambalaj, protejarea și
conservarea fotografiilor, prelucrare fotografică,
restaurare fotografică, developare fotografică,
retușare fotografică, duplicare fotografică, măriri
fotografice, înrămarea fotografiilor, prelucrare de
fotografii, imprimare de fotografii, procesarea
imaginii fotografice, imprimare de fotogravuri,
prelucrarea peliculelor fotografice, mărirea
imprimărilor fotografice, montaj fotografii sau
diapozitive, restaurare digitală de fotografii,
transfer de diapozitive fotografice, transfer
de imprimări fotografice, reproduceri de
materiale fotografice, păstrare și conservare
fotografică, developarea de pelicule fotografice,
servicii de restaurare fotografică, imprimare de
diapozitive fotografice, duplicare de diapozitive
fotografice, gravare fotografică a hârtiei,
duplicare de peliculă fotografică, retușarea
digitală a fotografiilor, gravarea fotografică a
materialelor textile, transfer de fotografii pe
discuri compacte, închirieri de aparate de
mărit fotografii, prelucrarea filmelor și finisarea
fotografiilor, developarea filmelor și multiplicarea
fotografiilor, procesarea filmelor fotografice
și cinematografice, gravare fotografică a
materialului imprimat, prelucrare de diapozitive
și imprimări fotografice, gravarea fotografică
a articolelor de îmbrăcăminte, închiriere de
aparate pentru procesare fotografică, închirieri
de aparate de prelucrare fotografică, închiriere
de echipamente pentru procesare fotografică,
închirieri de echipamente pentru imprimarea
fotografică, închirieri de lentile fotografice pentru
developare, transferul filmelor fotografice pe
benzi video, tratarea fotografiilor aeriene sau din
satelit, închirieri de aparate pentru imprimarea
fotografiilor, imprimarea pozelor și fotografiilor

stocate digital, furnizare de informații despre
servicii de fotogravură, furnizare de informații
despre developarea filmelor fotografice, gravare
fotografică a articolelor de uz casnic, transfer
de filme fotografice pe benzi video, servicii
de informare privind imprimarea peliculelor
fotografice, imprimare de imagini fotografice
de pe suporturi digitale, servicii de informare
referitoare la procesarea filmelor fotografice,
servicii de transfer de imprimări fotografice
pe casete video, închirieri de aparate
și echipamente pentru mărirea fotografiilor,
închirieri de aparate și echipamente pentru
imprimarea fotografiilor, închirieri de aparate
și echipamente pentru finisarea fotografiilor,
servicii de încapsulare a materialelor în foi
pentru fotografii, furnizare de informații despre
servicii de imprimare a fotografiilor, furnizare de
informații despre servicii de mărire a fotografiilor,
înrămarea operelor de artă, inscripționarea
panourilor indicatoare, tăiere de panouri de
sticlă, servicii de fabricare personalizată și
montaj, asamblarea personalizată a materialelor
pentru terţi, aplicare de desene în relief pe
suprafețe de tablă, aplicare de modele în relief
pe suprafețe de hârtie, asamblare de materiale
la comandă pentru terți, asamblare de produse
pentru terți, construcție la comandă de clădiri
prefabricate, fabricare la comandă de elemente
de construcție din oțel, fabricare la comandă de
elemente de construcție prefabricate, gravarea
chimică, gravarea de matrițe, gravarea de
sigilii, servicii de reproducere în 3d, colorare,
colorarea foilor de sticlă prin tratarea suprafeței,
colorarea geamurilor prin tratarea suprafețelor,
colorarea sticlei, decupare conform tiparului,
furnizare de informații despre servicii de
finisare a hârtiei, furnizare de informații despre
servicii de tratare a hârtiei, gravare, gravarea
chimică a sticlei, gravuri cu laser, informații în
domeniul prelucrărilor de materiale, laminare,
laminarea cartonului, laminarea colilor din
plastic, laminarea foilor de sticlă, laminarea
hârtiei, lipirea metalelor, prelucrarea betonului,
presarea metalelor, servicii de colorare
electrolitică, servicii de gravare a plăcuțelor
cu nume, servicii de marcare cu laser,
servicii de încapsulare a materialelor în formă
de foi, tratarea și acoperirea suprafețelor
metalice, tratarea și prelucrarea hârtiei, tratarea
și prelucrarea materialelor plastice, vopsire,
copiere heliografică, furnizare de informații
despre servicii de tipărit, imprimare, imprimare
de modele decorative pe ambalajele pentru
cadouri, imprimare de motive pe țesături,
imprimare de motive pentru terți, imprimare de
portrete, imprimare litografică, imprimare offset,
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imprimare pe materiale textile, imprimare prin
ronjare, imprimarea după tipar a acoperirilor
pentru pardoseli, imprimarea după tipar a
acoperirilor pentru pereți, imprimarea după
tipar a dalelor de mochetă, imprimarea
tiparului pe covoare, imprimarea tricourilor,
imprimări tipografice, mărirea lucrărilor de
pictură, presarea matrițelor pentru discuri,
presarea matrițelor pentru discuri compacte,
înrămare de lucrări de artă ca parte a
procesului de încadrare, reproducerea operelor
de artă din muzee, rotogravuri, serigrafie,
servicii de culegere tipografică, servicii de
finisare a materialelor tipărite, servicii de finisare
a tipăriturilor (legătorie), servicii de finisare
a tipăriturilor (tăiere), servicii de separare a
culorilor, servicii de înrămare prin utilizarea unui
material termoplastic adeziv, tipărire intaglio,
servicii de vopsire, înrămarea lucrărilor de artă,
suflarea sticlei, şlefuire, trasarea cu laserul,
tipărire litografică, tipărirea offset, şlefuirea
sticlei optice, finisarea hârtiei, tratarea hârtiei,
imprimarea de modele, servicii de fotoculegere,
fotogravură, tipărire (imprimare), servicii de
sablare, imprimarea serigrafică, lipire, vopsirea
materialelor textile, imprimare 3d personalizată
pentru alţii, furnizarea de informaţii cu privire la
tratarea materialelor, servicii de sudare, servicii
de fabricare personalizată şi montaj, tratamentul
şi transformarea materialelor, croitorie la
comandă, cusătorii (fabricări la comandă),
croitorie (confecții la comandă), tâmplărie
(fabricare la comandă), asamblare de materiale
la comandă pentru terți, fabricare la comandă
de forme pentru utilizare în industrie, serigrafie,
gravuri cu laser, imprimare 3d, închiriere de
imprimante 3d, imprimare de documente de pe
suporturi digitale, servicii de decupare conform
tiparului, folii de vinil pentru vehicule, acoperire
cu folie subțire a componentelor optice.
42. Servicii de design de produs, servicii de
design pentru magazine, servicii de design
artistic comercial, servicii de design de ambalaje,
servicii de stilism (design industrial), servicii
de design artistic industrial, servicii de design
textil, servicii de design industrial, servicii de
design vestimentar pentru terţi, servicii de artă
grafică şi design, servicii tehnologice privind
designul, servicii de design vestimentar, servicii
de cercetare în domeniul designului, servicii
de planificare în domeniul designului, servicii
de design şi dezvoltare de produs, servicii
de design de brand, servicii de design de
încălţăminte, servicii de design de bijuterii,
servicii de design de accesorii de modă,
servicii de design de articole de porţelan,
consultanţă în materie de design, servicii de

design pentru ceasuri de mână, servicii de
design de accesorii pentru îmbrăcăminte, servicii
de analiză a designului de produs, servicii de
evaluare a designului de produs, servicii de
consultanţă în design vestimentar, furnizare de
informaţii despre servicii de design vestimentar,
servicii de design arhitectural pentru expoziţii,
programare pentru calculatoare, programare de
software educativ, programare de echipamente
multimedia, programare de aplicații multimedia,
programare de pagini web, dezvoltare software,
programare și implementare, programare de
pagini web personalizate, programare de
software pentru telecomunicații, programare
de animații pe calculator, cercetare privind
programarea pe calculator, consultanță tehnică
privind programarea calculatoarelor, servicii
științifice de programare de calculatoare,
programare de sisteme de control electronic,
servicii de proiectare și programare informatică,
programare de software pentru jocuri video,
programare pentru calculatoare pentru industria
energetică, programare pentru calculatoare
pentru prelucrarea datelor, programare
de software pentru gestionarea energiei,
programare de software pentru gestionarea
inventarului, programare de programe pentru
procesarea datelor, programare de software
pentru publicitate online, furnizare de informații
privind programarea informatică, programare
de software de operare pentru accesarea
și folosirea serviciilor de cloud computing,
închiriere de software pentru gestionarea
bazelor de date, proiectare și dezvoltare
de software pentru planificarea rutelor,
consultanță privind software-ul pentru sisteme
de comunicații, închiriere de software pentru
baze de date electronice, servicii consultative
și informații despre software de calculator,
proiectare și dezvoltare de software pentru
gestionarea inventarului, închiriere de software
pentru importarea și gestionarea datelor,
proiectare și dezvoltare de software de
realitate virtuală, furnizare de uz temporar
online de software nedescărcabil, consultanță
în domeniul software-ului ca serviciu (saas),
punere la dispoziție temporară de software
informatic nedescărcabil, leasing de software
cu autentificare unică pentru aplicații, cu
excepția celor finanțate pentru achiziția în rate
sau prin închiriere, concepere și dezvoltare
de software cu autentificare unică, proiectare
și dezvoltare de software pentru mesagerie
instantanee, proiectare de software pentru terți
în domeniul calculatoarelor, asigurarea utilizării
temporare a unui software nedescărcabil pentru
a permite furnizorilor de software să urmărească
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conținutul multimedia, proiectare, desen și
scriere la comandă de software de calculator,
dezvoltare de software pentru procesarea și
distribuirea de conținut multimedia, dezvoltare
de soluții software pentru furnizorii și utilizatorii
de internet, realizare de studii de fezabilitate
privind software-ul de calculator, găzduire de
aplicații interactive, găzduire de aplicații mobile,
găzduire de date, fișiere, aplicații și informații
computerizate, consiliere și consultanță privind
aplicațiile pentru rețele de calculatoare,
consultanță în domeniul rețelelor și aplicațiilor
pentru cloud computing, consultanță în materie
de testare a sistemelor de aplicații informatice,
prestare de servicii de furnizor de servicii de
aplicații informatice (asp), design vizual, design
grafic, design arhitectural, design industrial,
industrial (design -), design de ambalaje, design
de mobilier, design pentru magazine, design
pentru restaurante, design de modele, design
artistic comercial, design de produs, design
de bijuterii, stilism (design industrial), design
pentru indicatoare, design de broșuri, servicii de
ilustrare (design), artă grafică și design, servicii
de design comercial, design grafic și industrial,
design de centre comerciale, proiectarea
(designul) spațiului interior, consultanță privind
designul ambalajelor, evaluări tehnice privind
designul, cercetare în domeniul designului,
planificare în domeniul designului, design și
dezvoltare de software, design și dezvoltare de
produs, design arhitectural pentru decorațiuni
exterioare, consultanță în materie de design,
design de site-uri web, servicii de design
de produs, design de ambalaje pentru terți,
design grafic asistat de calculator, design
grafic de logouri publicitare, design de cărți
de vizită, analiză a designului de produs,
evaluare a designului de produs, întocmire de
rapoarte referitoare la design, servicii de design
arhitectural pentru expoziții, servicii pentru
proiectare (design) de birouri, servicii de design
în domeniul arhitecturii, servicii de design grafic
pentru calculator, analiza și evaluarea design-
ului produselor, servicii profesionale privind
design-ul arhitectural, consultanță în materie
de design web, design de pagini principale și
pagini web, servicii de design privind publicarea
de documente, servicii tehnologice și design
privind acest domeniu, servicii științifice și design
privind acest domeniu, creare de design de
produse de consum, consultanță în materie de
design de pagini web, servicii de consultanță
în materie de design interior, furnizarea de
informații cu privire la designul industrial,
creare și design de site-uri web pentru terți,
proiectare și design grafic pentru crearea site-

urilor web, proiectare și design grafic pentru
crearea paginilor web pe internet, design, creare,
găzduire și întreținere de site-uri web pentru
terți, platforme pentru design grafic sub formă
de software ca serviciu (saas), creare și design
de indexuri de informații bazate pe site-uri web
pentru alte persoane (servicii de tehnologia
informației), consultanță pentru dezvoltarea
de produse, servicii de consultanță pentru
software, consultanță în domeniul tehnologiei
informației, consultanță în domeniul proiectării
tehnologice, consultanță tehnică în materie
de proiectare, servicii de consultanță privind
proiectarea clădirilor, consultanță în materie
de sisteme informatice, servicii de consultanță
privind controlul calității, servicii de consultanță
privind programarea calculatoarelor, consultanță
în domeniul programelor de calculator, servicii
de consultanță pentru amenajarea magazinelor
(servicii de design), consultanță de către
experți privind tehnologia, consultanță tehnică
în materie de producție, realizare de prospecții,
programare de software pentru studii de piață,
întreținerea bazelor de date, dezvoltare de
baze de date, suport tehnic specializat în ceea
ce priveste designul produselor, servicii de
design grafic, arta grafică şi design, schiţe de
design pentru ambalaje, recipiente, veselă şi
tacamuri pentru masă, design artistic industrial,
proiectare de clădiri industriale, proiectare
de produse industriale, proiectare de utilaje
industriale, proiectare și dezvoltare de software
de calculator pentru logistică, dezvoltare de
software pentru logistică, pentru managementul
lanțului de aprovizionare și pentru portaluri de
e-business, proiectare și dezvoltare de software
pentru logistică, pentru managementul lanțului
de aprovizionare și pentru portaluri de e-
business, servicii de proiectare la comandă,
stocare digitală distribuită, stocare electronică
de documente, stocare electronică de imagini,
proiectare de sisteme de stocare, stocare
computerizată de informații comerciale.

───────
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(210) M 2021 05890 (111)182455
(151) 10/08/2021
(732) PURE STORE SRL, ALE.

ZORELELOR NR. 2A, BL. M14,
SC. 1, ET. 8, AP. 50, SECTOR 6,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

Hai afară

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 06.01.04
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
12. Huse adaptate pentru biciclete, vehicule,
aparate de locomoție terestră, aeriană sau
navală.
22. Hamace, hamacuri, frânghii și sfori, plase,
corturi și prelate, marchize din materiale textile
sau sintetice, vele, saci pentru transportul și
depozitarea materialelor în vrac, materiale de
capitonare, amortizare și de umplutură, cu
excepția hârtiei, cartonului, cauciucului sau
a materialelor plastice, fibre textile brute și
înlocuitori pentru acestea.
28. Jocuri, jucării și articole pentru joacă,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și sport, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun.

───────

(210) M 2021 05904 (111)182241
(151) 10/08/2021
(732) CONTACT EAST SRL, STR.

DOSTOIEVSKI 26, JUDEȚ CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, 400424, CLUJ,
ROMANIA

(740) INTEGRATOR CONSULTING SRL,
STR. DUNARII 25/1/2/5, JUDEȚ
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, 400593, CLUJ,
ROMANIA

(540)

PART OF PARTY
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
38. Servicii de telecomunicații.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────

(210) M 2021 05911 (111)182465
(151) 11/08/2021
(732) OCTAVIAN DONA, SAT ZEMES,

JUDETUL BACAU, COMUNA
ZEMES, BACĂU, ROMANIA

(740) APPELLO BRANDS SRL, STR.
SOIMULUI, NR. 18, SC. A, ET.5, AP.
M6, JUDETUL SIBIU, SIBIU, SIBIU,
ROMANIA

(540)

TuDoor.ro
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(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
29.01.12; 07.03.01

clase:
19. Lemn și lemn artificial, lemn modelat, lemn
fasonat, lemn semiprelucrat, lemn pluristratificat,
lemn laminat, lemn tratat (lemn împotriva
putrezirii), parchete de lemn, placaj (lemn de
-), îmbinări din lemn, tipare din lemn, finisaje
din lemn, lemn de construcție, lemn de plută,
balustrade din lemn, pavele din lemn, plăci
de lemn, plăci din lemn, lambriuri de lemn,
panouri din lemn, lemn pentru bricolaj, lemn
pentru construcții, bare din lemn, grinzi din lemn,
placaje din lemn, uși din lemn, obloane din
lemn, construcții din lemn, pavaje din lemn,
lambriuri din lemn, profile (profiluri) din lemn,
lemn folosit în construcții, lemn de esență moale,
plăci aglomerate din lemn, pereți laterali de
lemn, construcții portabile din lemn, pardoseli
sportive din lemn, podele din lemn artificial,
carcase din lemn pentru șemineuri, rame de
lemn pentru ferestre, profile de imitație din
lemn, plăci de lemn pentru podele, foi de
acoperire din lemn, plăci pentru plafoane din
lemn, plăci pentru acoperiș (din lemn), tocuri
din lemn pentru uși, uși nemetalice, uși-oglindă,
uși rotative nemetalice, uși ignifuge, nemetalice,
batante (uși - nemetalice), uși pliante nemetalice,
uși de incendiu nemetalice, uși nemetalice
de siguranță, uși (panouri de - nemetalice),
rame de uși (nemetalice), uși (nemetalice)
pentru garaje, uși de garaj nemetalice, uși
glisante, nu din metal, uși rulante de siguranță
(nemetalice), uși exterioare, nu din metal, uși
interioare, nu din metal, uși cu deschidere
orizontală, nemetalice, panouri din sticlă pentru
uși, uși basculante (nemetalice-) pentru clădiri,
uși izolante din materiale nemetalice, uși
transparente (nemetalice -) pentru clădiri, cadre
(nemetalice) pentru uși vitrate, uși batante,
nu din metal, uși pliante, nu din metal, uși
vitrate, nu din metal, uși confecționate din lemn
pentru clădiri, uși spre curtea interioară (cadre
nemetalice), plase de insecte (nemetalice)
pentru uși, uși rulante (nemetalice -) cu
proprietăți izolante, uși rulante care se ridică
vertical (nemetalice), uși de garaj (nemetalice)
de uz casnic, uși din vinil pentru acces în
curtea interioară, uși, porți, ferestre și cadre
nemetalice pentru ferestre, cadre nemetalice
pentru uși de siguranță pentru clădiri, ferestre
nemetalice, ferestre din pvc, geamuri pentru
ferestre, profiluri pentru ferestre, pervazuri de
ferestre, nemetalice, panouri nemetalice pentru
ferestre, glafuri nemetalice (de ferestre), rame

de ferestre (nemetalice), tocuri de ferestre
(nemetalice), pervazuri de ferestre (nemetalice),
obloane nemetalice pentru ferestre, grilaje
pentru ferestre (nemetalice), cadre (nemetalice)
pentru ferestre, placare (nemetalică) pentru
ferestre, sticlă arhitecturală (ferestre) pentru
construcții, obloane externe pentru ferestre
nemetalice, ferestre de acoperiș în formă
de evantai, din materiale nemetalice, panouri
cu ferestre (cadre nemetalice) utilizate în
construcții.
20. Grilaje din lemn, lăzi din lemn, divane din
lemn, dulapuri din lemn, clanțe din lemn, butoaie
din lemn, scări din lemn, paleți din lemn, figurine
din lemn, cutii din lemn, busturi din lemn,
mobilier din lemn, capre de lemn (mobilier),
mânere rotunde din lemn, șuruburi pentru lemn,
nemetalice, rafturi din lemn (mobilier), rafturi
(mobilier) din lemn, scări fabricate din lemn,
panouri publicitare din lemn, plăci confecționate
din lemn, sculpturi realizate din lemn, cutii de
depozitare (lemn), cutii decorative de lemn,
opritoare din lemn pentru uși, mânere din
lemn pentru sertare, cutii de scrisori, din lemn,
rezervoare din lemn pentru depozitare, figurine
ornamentale confecționate din lemn, cutii pliabile
pentru ambalaje (lemn), rame din lemn pentru
fotografii, mobilier casnic confecționat din lemn,
mobilier de grădină din lemn, vase din lemn
pentru plante, rame din lemn pentru tablouri,
panouri de lemn pentru mobilier, uși pentru
mobilier, uși de mobile, uși de dulapuri, uși pentru
garderobă, zăvoare nemetalice pentru uși, uși
de mobilier (nemetalice), garnituri nemetalice
pentru uși, uși glisante pentru mobilier,
balamale nemetalice pentru uși, uși glisante
pentru șifonier, garnituri de uși (nemetalice),
uși transparente (nemetalice) pentru mobilier,
decorațiuni din ceramică pentru uși, uși glisante
nemetalice pentru mobilier, glisiere nemetalice
pentru uși glisante, șine (nemetalice) pentru uși
pliante, uși din lemn pentru mobilier, mânere
rotunde pentru uși, din lemn, dispozitive de
închidere pentru uși, nemetalice, mecanisme
nemetalice, neelectrice pentru uși glisante,
dispozitive neelectrice de comandă a ușilor din
materiale nemetalice, mânere nemetalice pentru
ferestre, garnituri nemetalice pentru ferestre,
ornamente decorative pentru ferestre.
37. Instalare de uși, instalare de accesorii de
uși, instalare de uși și ferestre, instalarea de
uși și ferestre, instalare de dispozitive pentru
deschiderea ușilor, instalare de dispozitive
pentru închiderea ușilor, reparare de tocuri
pentru uși și ferestre, instalare de dispozitive
pentru deschiderea și închiderea ușilor, servicii
de întreținere și reparații privind dispozitivele de

(591) Culori revendicate: maro, verde
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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uși automate, servicii de întreținere și reparații
cu privire la închizătoare de uși, montare de
geamuri în florării (sere), la ferestre, la uși
și în sere, înlocuirea ferestrelor, renovarea
ferestrelor, întreținere de ferestre, termoizolare
de ferestre, reparații de ferestre, instalare
de ferestre, instalare de rame de ferestre,
înlocuirea de rame pentru ferestre, instalare
de garnituri pentru ferestre, reparare și izolare
îmbinărilor ferestrelor, instalarea de componente
de etanșare împotriva curenților de aer pentru
ferestre glisante, furnizare de informații privind
servicii de curățare a ferestrelor, lustruirea,
instalarea, întreținerea și repararea geamurilor,
ferestrelor și jaluzelelor.
40. Laminarea lemnului, lucrări în lemn,
sculptură în lemn, tăierea și prelucrarea
lemnului, servicii de strunjirea lemnului.

───────

(210) M 2021 05917 (111)182294
(151) 11/08/2021
(732) OPTIK TATARU SRL, STR.

NICOLAE BALCESCU 8 B, JUD.
SUCEAVA, SUCEAVA, 720001,
SUCEAVA, ROMANIA

(540)

OPTIK TATARU

#3A9D23)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

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

───────

(210) M 2021 05924 (111)182399
(151) 12/08/2021
(732) BIBORTENI AQUA SRL, SAT

BIBORTENI NR. 270, JUDEȚ
COVASNA, BARAOLT, COVASNA,
ROMANIA

(740) BRAND LEADER SRL, STR.
CONSTANTIN LACEA NR. 12-14,
JUDEȚ BRAȘOV, BRAȘOV, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

Biborțeni Bățani Apă
minerală naturală

carbogazificată FORTE
În conformitate cu art.22 din Legea

nr.84/1998, republicată, conform adresei
nr.1035866/14.12.2021, solicitantul nu revendică

un drept exclusiv asupra denumirilor: "Apă
minerală naturală carbogazificată" şi "FORTE".

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.15;
02.01.23; 06.01.02

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

32. Ape (băuturi), ape minerale şi gazoase, ape
de masă, ape de izvor, toate acestea provenite
din arealul Biborțeni Bățani.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
regruparea în beneficiul tertilor, a unei game
diverse de produse (cu excepția transportului
acestora), permițând clienților să vizualizeze
și să cumpere în mod convenabil aceste
bunuri, astfel de servicii pot fi furnizate de
magazine de vanzare cu amănuntul, puncte de
vânzare cu ridicata, prin intermediul automatelor
pentru vânzarea de produse, al cataloagelor
cu comandă prin poştă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul site-
urilor web sau al emisiunilor de tip teleshopping,
servicii de comercializare in spatiu fizic si/
sau online, cu amanuntul si/sau cu ridicata a
produselor proprii si ale tertilor, administrarea

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 02.09.04
(591) Culori revendicate: verde (HEX

(591) Culori revendicate: albastru, alb, gri,
auriu, roşu
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programelor de fidelizare a consumatorilor,
procesarea administrativă a comenzilor de
cumpărare, furnizarea unei piețe on-line
pentru cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și
servicii, organizarea de expoziții în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
târguri comerciale sau publicitare, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopuri
de comercializare cu amănuntul.

───────

(210) M 2021 05981 (111)182411
(151) 16/08/2021
(732) CLAUDIU NECŞULESCU, STR.

ŞTEFAN CEL MARE NR. 27,
AP. 1, ET. 1, JUD. CONSTANŢA,
CONSTANŢA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(740) CABINET N.D. GAVRIL, STR. ŞTEFAN
NEGULESCU NR. 6A, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 011653, ROMANIA

(540)

TRINITÉ EST. JIDVEI 1949
(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08;

27.05.09; 27.05.10; 05.03.04; 05.03.13;
26.11.03

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

33. Băuturi alcoolice, cu excepţia berii,
preparate alcoolice pentru fabricarea băuturilor,
vinuri, vinuri liniştite, vinuri spumante, vinuri
aromate, vinuri organice, aperitive pe bază de
alcool, cu excepţia berii, aperitive pe bază de
vin, băuturi distilate, extracte alcoolice, esenţe
alcoolice, cu excepţia uleiurilor esenţiale, toate
aceste produse de proveniență din arealul Jidvei.

35. Publicitate, managementul, organizarea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
prezentarea produselor în mediile de
comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, servicii de comerţ și regruparea
în avantajul terților a produselor cuprinse în
clasa 33, prezentarea acestora pentru vânzare
prin toate mijloacele cunoscute, inclusiv online,
organizarea de târguri, festivaluri și expoziții cu
scop comercial și publicitar.
39. Transport, transportul de mărfuri, organizare
de servicii de transport de pasageri,
pentru alte persoane, prin intermediul unei
aplicații online, servicii de transport pentru
tururile de vizitare a obiectivelor turistice,
însoţirea turiştilor, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii, servicii
de îmbuteliere, aprovizionarea distribuitoarelor
automate, livrarea de bunuri, închirierea de
vitrine de vin electrice.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale, organizarea de spectacole,
festivaluri, expoziții cu caracter cultural și
educativ, organizarea de concursuri tematice,
organizarea și coordonarea de evenimente de
degustare de vinuri, în scopuri educative și
recreative, organizarea și exploatarea cluburilor
de întâlnire cu scop educaţional, cultural sau de
divertisment.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
servicii de cazare temporară, servicii de
degustare de vinuri (furnizare de băuturi).

───────
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(210) M 2021 05987 (111)182452
(151) 16/08/2021
(732) VALAYA INTERNATIONAL SRL,

STR. GHEORGHE PETRASCU NR.
65D-65E, SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

HAPCHICKEN

clase:
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
fast food restaurant.

───────

(210) M 2021 05999 (111)182220
(151) 16/08/2021
(732) SIMION-FLORIN HOJDA, STR.

MOLDOVA NR.4, JUDETUL
MARAMURES, VISEU DE SUS,
MARAMUREȘ, ROMANIA

(540)

CASA MOCĂNIȚEI
Vișeu de Sus

(531) Clasificare Viena: 18.01.12; 27.05.01;
27.05.02

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

43. Servicii de cazare temporară, restaurante
(servirea mesei).

───────

portocaliu, maro, rosu , alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 03.07.03
(591) Culori revendicate: rosu, bej deschis,

În conformitate cu prevederile art. 22 din Legea
nr. 84/1998, republicată, conform adresei
înregistrată cu nr. OSIM 1036264 din data

17.12.2021, solicitantul nu revendică un drept
exclusiv asupra denumirii: "Vișeu de Sus".
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(210) M 2021 06046 (111)182212
(151) 18/08/2021
(732) SC NGR CAFFE SRL,

STR. FETEŞTI NR. 21, SAT
PLATONEŞTI, JUD. IALOMIŢA,
COMUNA PLATONEŞTI,
IALOMIȚA, ROMANIA

(540)

NGR CAFFE

clase:
30. Cafea, cafea artificială, cicoare [substituent
pentru cafea], arome de cafea, băuturi din cafea
cu lapte, băuturi pe bază de cafea, capsule de
cafea umplute, cafea neprăjită.
43.  Servicii de furnizare de alimente şi băuturi
pe bază de cafea, servicii de cafenea, servicii de
catering care constau în furnizarea de produse
alimentare şi băuturi pe bază de cafea.

───────

(210) M 2021 06086 (111)182480
(151) 19/08/2021
(732) POWER DENT SRL, STR. BARBU

VĂCĂRESCU NR. 5, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) LUPSA SI ASOCIATII SRL, CALEA
13 SEPTEMBRIE, NR. 90, ET. 1,
BIROU 1.02, CAM. 2, SECTOR 5,
BUCUREŞTI, 050726, ROMANIA

(540)

IMPLANT STUDIO
STOMATOLOGIE DIGITALA

În conformitate cu art. 22 din Legea nr. 84/1998,
republicată, conform adresei OSIM înregistrată cu
nr. 1035797/14.12.2021, mandatarul solicitantului
nu revendică un drept exclusiv asupra denumirii:
IMPLANT STUDIO STOMATOLOGIE DIGITALA

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.08; 27.05.10; 02.09.10

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

44. Servicii medicale, servicii de stomatologie,
servicii de anestezie dentară, asistență
stomatologică, servicii de chirurgie, consiliere
în domeniul stomatologiei, consultații
stomatologice, furnizare de informații despre
stomatologie, montare de pietre prețioase în
proteze dentare, servicii de albire a dinților,
servicii de consiliere în materie de instrumente
stomatologice, servicii de curățare a dinților,
servicii de igienă dentară, servicii de ortodonție,
servicii oferite de clinici dentare, servicii de
stomatologie estetică, servicii prestate de
tehnicieni de radiologie, servicii ale cabinetelor
şi clinicilor stomatologice, servicii de radiologie şi
tomografie dentară.

───────

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12
(591) Culori revendicate: galben, maro
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

(591) Culori revendicate: negru, albastru
turcoaz
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(210) M 2021 06091 (111)182469
(151) 19/08/2021
(732) BERE SADU SRL, STR. SADULUI,

NR. 401, JUD. SIBIU, SADU, SIBIU,
ROMANIA

(740) APPELLO BRANDS SRL, STR.
SOIMULUI, NR. 18, SC. A, ET. 5, AP.
M6, JUD. SIBIU, SIBIU, 550311, SIBIU,
ROMANIA

(540)

APA CINDREL
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
32. Apă tonică, apă plată, apă carbogazoasă,
apă minerală, apă potabilă, apă (băuturi),
apă îmbuteliată, apă minerală carbogazoasă,
apă gazoasă (carbonatată), apă minerală
aromatizată, apă cu arome, apă de masă,
apă gazoasă (sifon), apă de izvor, apă
îmbogățită nutritiv, apă potabilă distilată, apă
potabilă purificată, băuturi nealcoolice, băuturi
carbogazoase aromatizate, apă îmbogățită
cu minerale (băuturi), băuturi funcționale pe
bază de apă, apă carbogazoasă îmbogățită
cu vitamine (băuturi), apă tonică (băuturi
care nu sunt pentru uz medicinal), băuturi
nealcoolice din malț, băuturi carbogazoase,
nealcoolice, din fructe, băuturi nealcoolice
fără malț (altele decât cele de uz medical),
băuturi nealcoolice care conțin sucuri de
fructe, băuturi nealcoolice care conțin sucuri
de legume, băuturi carbogazoase aromate
nealcoolice, băuturi nealcoolice aromatizate
cu ceai, nectaruri de fructe, nealcoolice,
smoothie (băuturi nealcoolice din fructe), băuturi
nealcoolice cu suc de legume, suc concentrat
de fructe (nealcoolic), siropuri pentru pregătirea
băuturilor nealcoolice, sucuri din concentrat
de fructe (băuturi nealcoolice), siropuri și
alte preparate nealcoolice pentru fabricarea
băuturilor, băuturi răcoritoare necarbogazoase,
concentrate utilizate în prepararea băuturilor
răcoritoare, extracte de hamei pentru prepararea
unor băuturi, băuturi carbogazoase nealcoolice,
băuturi cu suc de struguri, nealcoolice,
băuturi nealcoolice cu aromă de bere,
băuturi nealcoolice cu aromă de ceai, băuturi
nealcoolice pe bază de miere, băuturi
nealcoolice cu adaos de vitamine.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în
domeniul alimentaţiei, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu băuturi nealcoolice,

servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
băuturi nealcoolice, servicii de târguri comerciale
şi de expoziţii comerciale, organizare de
târguri comerciale, servicii de publicitate pentru
promovarea băuturilor, servicii de publicitate
pentru promovarea vânzării de băuturi, servicii
de vânzare de băuturi prin magazine de
desfacere cu amănuntul fără personal, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu preparate
utilizate la fabricarea băuturilor, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu preparate
utilizate la fabricarea băuturilor, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu băuturi nealcoolice, servicii de vânzare
cu amănuntul prin corespondență în legătură
cu băuturi nealcoolice, servicii de vânzare cu
amănuntul prin rețele informatice mondiale în
legătură cu băuturi nealcoolice.
43. Furnizare de alimente şi băuturi dintr-o
rulotă mobilă, furnizare de alimente şi băuturi
pentru oaspeţi, furnizare de alimente şi băuturi
pentru oaspeţi în restaurante, furnizare de
alimente şi băuturi in bistrouri, furnizare de
alimente şi băuturi în internet-cafe, furnizare
de alimente şi băuturi în restaurante şi baruri,
închirere de distribuitoare de apă potabilă,
servicii pentru furnizarea de băuturi, servicii
constând în furnizarea de băuturi, servire de
alimente și băuturi pentru oaspeți în restaurante,
servire de alimente și băuturi în restaurante și
baruri, servire de alimente și băuturi, servicii
de catering pentru firme, servicii de catering
pentru petreceri, servicii de catering pentru spații
special amenajate pentru târguri și expoziții,
servicii de catering în exterior, servicii de
catering.

───────

(210) M 2021 06119 (111)182466
(151) 20/08/2021
(732) I ALTCEVA I CAFFE SRL, STR.

MIRCEA ELIADE, NR. B13, SC.
C, AP. 60, JUD. BACĂU, BACĂU,
BACĂU, ROMANIA

(740) APPELLO BRANDS SRL, STR.
SOIMULUI, NR. 18, SC. A, ET. 5,
AP. M6, JUD SIBIU, SIBIU, SIBIU,
ROMANIA

(540)

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

30. Cafea, cafea aromată, cafea liofilizată, cafea
decafeinizată, cafea verde, cafea neprăjită,
cafea măcinată, cafea solubilă, boabe de cafea,
cafea de malț, amestecuri de cafea, băuturi
din cafea, concentrate de cafea, cafea gata
preparată, cafea cu ciocolată, esențe de cafea,
altele decât uleiurile esenţiale, uleiuri de cafea,
altele decât cele esenţiale, doze de cafea,
umplute, arome de cafea, altele decât uleiurile
esenţiale, cafea cu gheață, extracte de cafea,
cafea cu lapte, înlocuitori de cafea, capsule
de cafea, umplute, cafea preparată și băuturi
pe bază de cafea, boabe de cafea măcinate,
esențe de cafea folosite ca înlocuitori pentru
cafea altele decât uleiurile esenţiale, cicoare
(înlocuitori de cafea), boabe de cafea prăjite,
amestecuri de extracte de cafea de malț cu
cafea, amestecuri de esențe de cafea și extracte
de cafea, umpluturi pe bază de cafea, înlocuitori
de cafea (surogate de cafea sau preparate din
plante folosite în loc de cafea), băuturi cu gheață
pe bază de cafea, amestecuri de cafea de malț
cu cacao, orz destinat utilizării ca înlocuitor
de cafea, extracte de cafea utilizate ca arome
pentru băuturi, preparate pentru fabricarea de
băuturi (pe bază de cafea), băuturi pe bază
de cafea cu conținut de lapte, cafea (prăjită,
sub formă de pudră, granule sau băutură),
băuturi gazoase (pe bază de cafea, cacao
sau ciocolată), băuturi carbogazoase (pe bază
de cafea, cacao sau ciocolată), băuturi pe
bază de cafea care conțin înghețată (affogato),
băuturi pe bază de cafea, cacao, ciocolată
sau ceai, ceai, cacao, produse de patiserie
şi produse de cofetărie, ciocolată, îngheţată,
şerbeturi şi alte glazuri comestibile, pâine,
produse de patiserie și cofetărie, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, plante aromatice
conservate, oțet, sosuri și alte condimente,
gheață (apă înghețată), sandvişuri comestibile,
sandvişuri cu carne de porc, sandvişuri cu
peşte, sandvişuri cu carne, sandvişuri cu
carne de pui, biscuiţi, pâine, prăjituri, pişcoturi,
cafea, ceai, muştar, făină de ovăz, sosuri,
zahăr şi dulciuri, paste făinoase, sandvişuri
care conţin carne de vită tocată, aperitive
(tartine), aperitive sărate pe bază de faină,
produse de patiserie, pateuri (produse de
patiserie), pricomigdale (produse de patiserie),
specialități de patiserie, amestecuri de patiserie,
prăjiturici uscate (produse de patiserie0, produse
de patiserie congelate, amestecuri preparate
de patiserie, rulouri (produse de patiserie),

produse de patiserie aromate, foi de patiserie
congelate, produse de patiserie proaspete,
deserturi preparate (produse de patiserie),
produse de patiserie cu migdale, produse de
patiserie conținând creme, produse de patiserie
cu fructe, preparate aromatice pentru produse
de patiserie, produse de patiserie din cocă
sfărâmicioasă, rulouri de primăvară (produse
de patiserie), produse de patiserie umplute cu
fructe, produse de patiserie care conțin fructe,
produse de patiserie conținând creme și fructe,
produse de patiserie din făină de cartofi, produse
de patiserie pe bază de portocale, produse de
patiserie cu umpluturi de fructe, fulgi de patiserie
de unt de arahide, produse de patiserie, prăjituri,
tarte și biscuiți (prăjiturele), aluat, aluat dospit,
aluat înghețat, aluat pentru biscuiți, amestecuri
de aluat, aluat pentru prăjituri, aluat de prăjituri,
aluaturi împletite prăjite, aluat pentru biscotti,
aluaturi pentru napolitane, alimente preparate
din aluat, prăjiturele din aluat prăjit, produse din
aluat gata de copt, gustări rapide preparate din
musli, gustări preparate conținând în principal
cereale expandate, gustări constând în principal
din produse de cofetărie, batoane pentru gustări
conținând un amestec de cereale, nuci și
fructe uscate (produse de cofetărie, produse
de patiserie daneze din foitaj, produse din
patiserie congelate umplute cu carne, produse
de patiserie conținând legume și pește, produse
de patiserie cu semințe de mac, produse de
patiserie din foitaj care conțin șuncă, produse de
patiserie cu termen mare de valabilitate, produse
de patiserie congelate cu umplutură de legume,
produse de patiserie congelate umplute cu
carne și legume, produse de patiserie conținând
legume și carne de pasăre, înghețată, șerbeturi
(înghețată), dulciuri înghețate, înghețată de
iaurt produse de cofetărie (înghețate), înghețate
moi, gheață, înghețată, iaurt înghețat (produse
de cofetărie înghețate) și șerbeturi, înghețată
pe băț, înghețate tip sorbet, înghețate pe
băț, conuri pentru înghețată, cornete pentru
înghețată, batoane de înghețată, înghețate și
dulciuri, sosuri pentru înghețată, înghețată din
lapte, înghețate și gheață, înghețată de fructe,
torturi de înghețată, preparate aromatice pentru
înghețate.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu cafea, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu cafea, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu cafea, închiriere de
automate de vânzare, publicitate, organizarea,
gestionarea şi monitorizarea programelor de
stimulare, recompensare, loializare şi fidelizare
a clienţilor, servicii de fidelizare şi loializare a
clienţilor în scopuri comerciale, promoţionale
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şi/ sau publicitare, promovarea bunurilor şi
serviciilor terţilor prin intermediul unui sistem
de carduri de loialitate şi fidelitate, servicii
de carduri de fidelitate (promovare), servicii
de carduri de loialitate, organizare, gestionare
şi monitorizare a programelor de stimulare
a vânzărilor, organizarea şi administrarea
programelor de loialitate care implică discount-
uri sau stimulente pentru client, în scopul
promovării produselor şi serviciilor, organizarea
şi administrarea unui program de promovare a
produselor şi serviciilor ce permite participanţilor
ca, prin intermediul unui card, să obţină
puncte refolosibile, reduceri la preţul bunurilor şi
serviciilor, ori servicii îmbunătăţite, organizarea
de campanii publicitare şi de promovare, pentru
terţi, campanii de marketing, organizarea de
campanii de discount-uri în scopul promovării
produselor şi serviciilor, gestiunea afacerilor
comerciale, administraţie comercială, lucrări
de birou, cercetări pentru afaceri, consultanţă
pentru conducerea afacerilor, servicii de
agenţii de import-export, agenţii de informaţii
comerciale, agenţii de publicitate, analiza
preţului de cost, difuzare de anunţuri şi
materiale publicitare, asistenţă în conducerea şi
managementul afacerilor, închiriere de maşini
şi aparatură de birou, căutare de sponsorizare,
cercetarea pieţei, servicii pentru compararea
preţurilor, compilarea informaţiilor în baze de
date computerizate, prezentarea produselor prin
toate mijloacele de comunicare pentru vânzarea
cu amănuntul, informaţii şi sfaturi comerciale
pentru consumatori, decorarea vitrinelor pentru
magazine, distribuire de eşantioane (publicitate),
organizarea de expoziţii, târguri, concursuri,
festivaluri, prezentări de modă în scopuri
publicitare, comerciale şi de promovare a
vânzărilor, închiriere de material publicitar,
studii de piaţă, pregătirea şi publicarea de
texte publicitare, publicitate on-line într-o reţea
computerizată, publicitate televizată, publicitate
radiofonică, relaţii publice, servicii de publicitate
outdoor, publicitatea şi promovarea vânzărilor cu
privire la bunuri şi servicii, oferite prin mijloace
de telecomunicaţii sau pe cale electronică,
demonstraţii cu produse, marketing, cercetări
în marketing, studii de marketing, organizarea
de campanii publicitare pentru mall-uri şi
centre comerciale, servicii oferite de magazine,
chioșcuri și lanțuri de magazine, inclusiv online,
servicii de publicitate, marketing și promovare,
publicitate prin toate mijloacele de comunicare
cunoscute sau care se vor dezvolta în viitor,
inclusiv online prin internet, rețele de socializare
sau prin intermediul unui site web specializat,
servicii de promovare şi de informare, realizarea

de reclame, anunțuri publicitare, promoții prin
toate mediile, inclusiv online, furnizarea de
informații şi sfaturi comerciale, servicii de
asistență comercială și consultanță pentru
consumatori în legătură cu serviciile prestate de
cafenea mobilă sau locații mobile de vânzare
cafea, administrare de afaceri, administrare
de afaceri în sistem de franciză, servicii de
consiliere și consultanță în afaceri referitoare la
francizare, organizare de expoziții și evenimente
în scopuri comerciale și publicitare, organizare
și coordonare de evenimente promoționale de
marketing pentru terți, servicii de comandă online
în domeniul restaurantelor care oferă mâncare
la pachet și livrare la domiciliu, organizare de
evenimente în scopuri comerciale și publicitare,
prelucrare administrativă de comenzi de achiziție
plasate prin telefon sau calculator, organizarea
de târguri comerciale, organizare de târguri
cu scop comerciale, promovare de târguri în
scop comercial, organizare de târguri și expoziții
în scopuri comerciale și publicitare, cordonare,
pregătire și organizare de expoziții și târguri
comerciale în scopuri comerciale și publicitare,
planificare și organizare de târguri comerciale,
expoziții și prezentări în scopuri economice sau
publicitare, servicii de vânzare cu amănuntul
în domeniul alimentației, servicii de vânzare cu
amănuntul în domeniul alimentatiei, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu diverse
tipuri de carne, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu diverse tipuri de carne, demonstraţii
cu produse, organizarea de expoziţii, târguri,
prezentări de produse în scopuri comerciale
sau publicitare, organizarea de prezentări în
scop promoţional, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu veselă, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu veselă,
publicitate pentru produsele altor comercianți,
care dau posibilitatea clienților să vadă și să
compare comod serviciile oferite de respectivii
comercianți, furnizarea unui ghid de publicitate
de căutare online cu bunurile și serviciile prestate
de terți online pe internet, servicii de vânzare cu
ridicata referitoare la dulciuri, servicii de vânzare
cu amănuntul referitoare la dulciuri, organizare
de evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse de cofetărie, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu produse de cofetărie,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu ciocolată, servicii de vânzare cu ridicată în
legătură cu ciocolată, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu cutii de abonament
care conțin bomboane de ciocolată, organizare
de târguri în scopuri comerciale, servicii de
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vânzare cu ridicata în legătură cu înghețată,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu înghețată, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu ciocolată
43. Servicii de furnizare de cafea pentru birouri
(furnizare de băuturi), servicii de furnizare de
cafea pentru birouri (furnizare de băuturi),
servire de alimente și băuturi, servicii pentru
furnizarea de băuturi, închirieri de distribuitoare
automate de băuturi, servicii de ospitalitate
(alimente și băuturi), servicii de alimentație
publică, servicii de furnizare de alimente şi
băuturi, servicii de alimentaţie publică, servicii
oferite de un restaurant, servicii de bistro, servicii
de restaurant cu autoservire, servicii de bufet
pentru gustări (snack-bar), servicii de bar, servicii
de cafenea, servicii de bufet, servicii de cantină,
servicii de catering care constau în furnizarea
de produse alimentare şi băuturi, închiriere de
aparate de distribuție de băuturi calde și reci,
cu excepția distribuitoarelor automate, servicii
oferite de restaurante (servirea mesei), servicii
de rezervări la restaurant, servicii de restaurant
și bar, rezervări pentru restaurante și mese,
servicii de snack-baruri, servicii de localuri tip
snack-bar, furnizare de alimente și băuturi în
bistrouri, furnizare de alimente și băuturi pentru
oaspeți, pregătirea și furnizare de alimente și
băuturi destinate consumului imediat, servire
de alimente și băuturi în restaurante și baruri,
furnizare de alimente și băuturi în restaurante
și baruri, furnizare de alimente și băuturi pentru
oaspeți în restaurante, servire de mâncare
destinată consumului imediat, închiriere de
săli pentru evenimente sociale, furnizare de
spații special amenajate pentru banchete și
evenimente sociale pentru ocazii speciale,
servicii în domeniul gustărilor alimentare, servicii
de catering pentru restaurante fast-food cu
autoservire (alimentație publică), servicii de fast
food la pachet, restaurante cu autoservire,
servicii de restaurant cu servire la pachet,
servicii de restaurante pentru furnizarea de
mâncăruri rapide, furnizare de alimente şi
băuturi dintr-o rulota mobilă, servicii oferite de
restaurante pentru turiști, servicii oferite de
restaurante de delicatese, servicii de informare
privind restaurantele, servicii de restaurant în
cadrul hotelurilor, servicii de catering, servicii de
catering mobil, servicii de catering în exterior,
servicii de catering pentru banchete, servicii de
catering pentru petreceri, servicii de catering
pentru petreceri de zile de naștere, servicii de
catering pentru săli spații special amenajate
pentru expoziții, servicii de catering pentru spații
special amenajate pentru târguri și expoziții,
închiriere de veselă, servicii de alimentatie

publica, servicii de catering pentru spații special
amenajate pentru conferințe, servicii de catering
pentru săli/spații special amenajate pentru
expoziții, servicii oferite de restaurante de
delicatese, servire de alimente și băuturi pentru
oaspeți în restaurante, servicii de restaurant care
includ servicii de bar cu licență, servicii prestate
de localurile unde se servește înghețată, servicii
în domeniul gustărilor.

───────

(210) M 2021 06124 (111)182454
(151) 20/08/2021
(732) BARON-SERVICE SRL, STR.10

NR.37, JUD. TULCEA, STEJARU,
TULCEA, ROMANIA

(540)

ATHENA GREEK TAVERNA

clase:
43. Servicii oferite de restaurante pentru turiști.

───────

(531) Clasificare Viena: 27.05.01
(591) Culori revendicate: albastru, alb, 
             galben
(511)    Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2021 06131 (111)182467
(151) 21/08/2021
(732) SARBU EMILIAN RARES, STR.

STRUGURILOR NR. 21, JUDEŢ
SIBIU, SIBIU, SIBIU, ROMANIA

(740) APPELLO BRANDS SRL, STR.
SOIMULUI NR. 18, SC. A, ET. 5, AP.
M6, JUDEŢ SIBIU, SIBIU, SIBIU,
ROMANIA

(540)

RARA LOGISTIC
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate în sectorul transport și
livrare, administrarea afacerilor în domeniul
transportului și livrărilor, servicii de prelucrare
de date în domeniul transporturilor, servicii
de administrare a afacerilor în domeniul
transporturilor, consultanță în afaceri, în
domeniul transportului și al livrărilor,
consultanță în materie de management al
afacerilor în sectorul de transport și livrări,
servicii de publicitate privind sectoarele
de transport, managementul afacerilor în
sectorul transport și livrări, managementul
afacerilor cu flote de transport (pentru terți),
furnizare de documente de transport pentru
terți (servicii administrative), administrarea
vânzărilor, administrație comercială, difuzare de
anunțuri publicitare prin internet, promovarea
vanzarilor pentru terti, difuzare de materiale de
reclamă, de marketing și publicitare, distribuire
de materiale publicitare, și anume, pliante,
prospecte, broșuri, mostre, în special pentru
vânzările la distanță pe bază de catalog
(indiferent dacă sunt transfrontaliere sau nu),
furnizare de spațiu pe pagini web pentru
promovarea de produse și servicii, furnizarea
unui catalog online cu informații comerciale
pe internet, intermediere de afaceri comerciale
pentru terți, intermediere de contracte pentru
alte persoane, pentru cumpărarea și vânzarea
de produse, intermediere de contracte de
cumpărare și vânzare de produse și
servicii, pentru alte persoane, intermediere de
cumpărare de produse pentru terți, difuzare de
anunțuri publicitare prin rețele de comunicații
online, difuzare de materiale publicitare pentru
terți, printr-o rețea de comunicații on-line pe
internet, difuzare de materiale publicitare și
promoționale, furnizare de spații publicitare
prin mijloace electronice sau rețele informatice

globale, intermediere de contracte (pentru
terți), marketing de produse, marketing pe
internet, prezentare de produse și servicii (în
scopuri promoționale/publicitare), prezentare de
produse, promovare a vânzărilor prin mijloace
audiovizuale, promovarea vânzărilor, publicare
de materiale publicitare online, publicitate online,
publicitate radio și de televiziune, servicii de
comenzi online, servicii de agenții de import și
export, servicii de publicitate pentru vânzarea de
produse, servicii de vânzare prin licitații online
prin internet.struguri.
37. Servicii de întreținere și reparații de
rezervoare de depozitare, servicii de reparații
sau întreținere de rezervoare de depozitare,
construcție de zone cu rezistență ridicată (pentru
depozitare materiale sau parcare), servicii
de construcţii, construcţii de hale industriale
şi hale şi spaţii logistice, organizarea şi
supravegherea derulării construcţiilor, servicii
de planificare de şantier şi servicii din
domeniul construcţiilor de clădiri şi construcţiilor
imobiliare, consultanţă în construcţii, furnizarea
de informaţii legate de construcţii şi servicii
de reparaţii destinate imobilelor, supravegherea
construcţiilor de clădiri, servicii de construcţii
în legătură cu depozite şi spaţii logistice şi
servicii de reparaţii în legătură cu acestea,
servicii de curăţenie pentru imobile (interior),
servicii de curăţenie pentru imobile (suprafaţă
exterioară), servicii de curăţenie industrială
pentru imobile şi hale şi spaţii logistice,
servicii de construire de magazine, spaţii
comerciale şi spaţii logistice, instalare de sisteme
pneumatice pentru manipularea materialelor
în vrac, servicii de construcţii, reparaţii şi
întreţinere de drumuri, poduri, baraje sau
linii de transport, servicii de construcţii,
reparaţii şi întreţinere de clădiri, servicii de
construcții rutiere, servicii de închiriere de unelte
(scule), maşini, echipamente și materiale de
construcţii, supervizarea construcţiei de clădiri,
supervizarea proiectelor de construcții, servicii
de consultaţii pentru construcţii, furnizarea
de informaţii privind serviciile de construcții,
demolări de clădiri, servicii de canalizare, lucrări
de instalaţie de apă şi canal, închiriere de
aparatură pentru lucrări de instalaţii de apă şi
canalizare, întreţinerea şi reparaţia instalaţiilor
sanitare, lucrări de construcţii şi reparaţii reţele
de canalizare, construirea staţiilor de transfer
şi a platformelor pentru punctele de colectare
a deşeurilor, lucrări de construcţii, reparaţii şi
întreţinere de staţii de epurare a apei, curăţarea
drumurilor, curăţarea străzilor, asfaltare,
pavarea drumurilor, închirieri de pompe de
beton, presarea betonului, turnarea betonului,
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etanşarea betonului, pomparea betonului,
şlefuirea betonului, nivelarea betonului turnat,
amenajare de terenuri (construcții), pregătirea
terenului pentru construcții, nivelarea terenurilor
pentru construcții, curățarea terenurilor pentru
construcții.
39. Logistică de transport, transport,
organizarea de călătorii, ambalarea mărfurilor,
ambalarea produselor, ambalare de alimente,
servicii de ambalare, ambalare de produse
alimentare, împachetare și ambalare de bunuri,
servicii de împachetare și ambalare, ambalare
de produse în containere, ambalare de
produse în tranzit, ambalare de articole pentru
transport, servicii de consiliere privind ambalarea
produselor, furnizare de informații despre
închirierea de mașini și aparate pentru ambalare
sau împachetare, ambalare de articole pe bază
de comandă și specificații ale altor persoane,
subdivizarea și reambalarea bunurilor, servicii de
descărcare și reambalare, servicii de consiliere
referitoare la reambalarea produselor, servicii
de livrare, livrarea de mărfuri, livrare rapidă
de mărfuri, livrare pe cale rutieră, servicii
de livrare a alimentelor, livrare de alimente
de către restaurante, livrare de mărfuri pe
cale rutieră, colectare, transport și livrare de
produse, servicii aeriene, rutiere, feroviare și
navale de transport și livrare, servicii de
distribuție de mărfuri paletizate, servicii de
etichetare, servicii de transbordare, depozitare
de pachete, depozitare de alimente, depozitare
de cosmetice, depozitare de colete, servicii de
depozitare, depozitare de mobilier, depozitare
de produse, depozitare de bagaje, depozitare
de băuturi, depozitare de bunuri comerciale,
depozitare de produse agricole, depozitare
refrigerată de bunuri, depozitare de elemente
componente, depozitare de aparate electrice,
servicii de depozitare refrigerată, depozitare
temporară de livrări, informații în domeniul
depozitării, închirieri de instalații de depozitare,
închirieri de unități de depozitare, depozitare
de produse în tranzit, depozitare temporară
a bunurilor personale, depozitare de marfă
înainte de transport, servicii de depozitare
de alimente congelate, furnizare de instalații
de depozitare refrigerată, servicii de consiliere
privind depozitarea mărfurilor, închiriere de
spații de stocare în depozite, servicii de
păstrare pentru depozitare la rece, servicii de
depozitare și păstrare în magazii, servicii de
consultanță în materie de depozitare, servicii de
informare referitoare la depozitarea congelată,
închiriere de paleți și containere pentru
depozitarea produselor, furnizare de informații
despre închirierea de spații de depozitare,

prestare de servicii și furnizare de instalații
pentru depozitare, depozitare în magazii de
produse provenite de la ferme, închiriere de
vehicule, închirierea de camioane, închiriere
de vehicule rutiere, închiriere de autovehicule
rutiere, închiriere de spații pentru stocare,
închiriere de mașini de ambalat, închiriere de
lăzi pentru depozitare, închirierea de spații
pentru depozitare, închiriere de congelatoare
pentru uz comercial, închiriere de spații,
structuri, unități și containere pentru depozitare
și transport, transport frigorific de mărfuri
congelate, depozitare de alimente congelate în
magazii, furnizare de instalații pentru depozitare
de produse congelate, depozitare criogenică,
depozitarea fluidelor, depozitarea lichidelor,
depozitarea ambarcațiunilor, depozitarea
deșeurilor, depozitarea mărfurilor, închirierea de
depozite, depozitare de vehicule, depozitare
de blănuri, depozitare de deșeuri, servicii
de transport și depozitare, depozitare de
iahturi, depozitare de broșuri, depozitare de
containere, depozitarea deșeurilor contaminate,
organizarea depozitării combustibililor,
organizarea depozitării bagajelor, depozitarea
energiei electrice, depozitare în vrac, depozitare
de aparate casnice, depozitare de combustibil
lichid, depozitare de celule umane, depozitare
de deșeuri radioactive, depozitare de produse
farmaceutice, servicii de depozitare de
colete, transportul și depozitarea gunoiului,
ambalarea și depozitarea mărfurilor, depozitarea
apei în rezervoare, organizarea depozitării
de hidrocarburi, depozitarea produselor în
lăzi, depozitarea articolelor de îmbrăcăminte,
închiriere de spații pentru depozitare, servicii
de depozitare în garaj, depozitare de piese de
vehicule, depozitare de sisteme de macarale,
servicii de depozitare a bagajelor, servicii de
depozitare securizată (transport), închirieri de
containere de depozitare, depozitare anterioară
tranzitului de marfă, depozitare de marfă
după transport, depozitare și livrare de bunuri,
livrare și depozitare de bunuri, transport și
depozitare de bunuri, închiriere de containere de
depozitare, servicii de depozitare de încărcături,
servicii de depozitare de produse, depozitare
de valize pentru pasageri, depozitare de
bagaje pentru pasageri, servicii de depozitare
pentru aeronave, servicii de depozitare în lăzi,
depozitare de produse în magazii, depozitare
de energie și combustibili, parcare și depozitare
de vehicule, parcare și depozitare vehicule,
ancorare, depozitarea și păstrarea articolelor
de îmbrăcăminte, depozitare de instrumente și
echipamente medicale, depozitare de containere
și de mărfuri, închirieri de containere de
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depozitare portabile, servicii de depou pentru
depozitarea vehiculelor, închiriere de containere
pentru depozitarea deșeurilor, furnizare de
instalații pentru depozitare la rece, închiriere
de cutii de carton pentru depozitare, depozitare
de gaz natural lichefiat pe nave, depozitare de
produse provenite de la ferme, închirierea de
containere pentru depozitare și înmagazinare,
furnizare de informații despre servicii de
depozitare temporară, servicii de aprovizionare
cu combustibil a navelor (depozitare), servicii
de închiriere în legătură cu transport și
depozitare, închiriere de paleți pentru transport
sau depozitare de produse, depozitare în
spații de refrigerare a fructelor de mare,
depozitare de ambarcațiuni, iahturi, bărci și
de vehicule maritime, depozitare de vinuri
în condiții de temperatură și umiditate
controlată, furnizare de informații în legătură cu
depozitarea temporară a bunurilor personale,
consultanță în domeniul serviciilor de depozitare,
oferită de call center-uri și de hotline-
uri, manipularea containerelor, manipularea
bagajelor pasagerilor, manipulare (transport)
de gunoi, servicii de consiliere referitoare la
manipularea mărfurilor, închiriere de containere
pentru manipularea deșeurilor, servicii de
manipulare a mărfii de import și export, servicii
de manipulare și de încărcare a mărfii, transport
terestru, transport securizat, transport aerian,
transport rutier, transport maritim, transport
fluvial, organizarea transportului, curtaj de
transport, servicii de transport rutier, aerian,
maritim, transport de containere, transport
maritim containerizat, logistică de transport,
transport și depozitare, transport cu camionul,
transport de bunuri, transport de mărfuri,
transport naval național, informații privind
transportul, pregătirea transportului aerian, navlu
(transport de mărfuri), închirierea mijloacelor
de transport, servicii de depozitarea bunurilor
în orice fel de instalaţie de depozitare,
depozite sau alte tipuri de clădire pentru
păstrarea sau protejarea acestora, depozitarea
de bunuri, depozitare/înmagazinare, informaţii
despre depozitare, închirierea containerelor de
depozitare, furnizarea de servicii de depozitare
la bord, comisionare vamală, antrepozitare
vamală, antrepozitare vamală de mărfuri,
transport de marfă, transport terestru de marfă,
organizarea transportului de marfă, servicii de
transport de marfă, servicii de transport rutier
de marfă, transport cu vehicule grele de marfă,
transportul containerelor de marfă cu camionul,
servicii specifice agențiilor de transport de marfă,
servicii de curierat pentru transportul de marfă,
transport de marfă și cargo și servicii de

debarasare, localizarea vehiculelor de pasageri
sau de marfă folosind calculatoare sau sisteme
de poziționare globală (informații referitoare la
transporturi), servicii de transport, transport de
bagaje, transport prin curier, transport de valori,
transport de colete, transportare de mărfuri,
transport securizat de bunuri, organizarea
serviciilor de transport, transport securizat cu
camion, servicii de transport rutier, servicii pentru
transportul bagajelor, consultanță profesională
privind transportul, organizarea transportului de
mărfuri, organizarea transportului de colete,
servicii de transport de containere, servicii de
asistență rutieră (transport), servicii de transport
de mărfuri, transport și livrare de bunuri,
transport de mărfuri în vrac, transport frigorific
de produse reci, servicii de rezervare pentru
transport, închirieri de vehicule de transport,
închirieri de vehicule pentru transport, servicii
de agenție de transport pentru organizarea
transportului de bunuri, servicii de organizare
a transportului, organizarea transportului pentru
utilizatori comerciali, închirieri (charter) de
mijloace de transport, servicii de transport
comercial de mărfuri, servicii de transport rutier
de mărfuri, distribuție (transport) de mărfuri pe
șosea, servicii de transport și expediție de
mărfuri, servicii de transport rutier containerizat
de mărfuri, organizarea transportului de pachete
pe cale terestră, distribuție (transport) de mărfuri
pentru vânzarea cu amănuntul, închirierea pe
bază de contract a vehiculelor pentru transport,
colectare, transport și livrare de produse,
documente, colete și corespondență, servicii
consultative privind urmărirea produselor în
tranzit (informații referitoare la transporturi),
închiriere de platforme de ridicare cu
autopropulsie folosite în scopuri de transport,
servicii de informare, de consiliere și de
rezervare în legătură cu transportul, servicii de
distribuție, închiriere de camioane, închirieri de
camioane și vehicule, închirieri de camioane
și remorci, închiriere de vehicule terestre,
organizare de închirieri de vehicule, închiriere de
vehicule pentru marfă.
42. Proiectare și dezvoltare de software de
calculator pentru logistică, dezvoltare de
software pentru logistică, pentru managementul
lanțului de aprovizionare și pentru portaluri de
e-business, proiectare și dezvoltare de software
pentru logistică, pentru managementul lanțului
de aprovizionare și pentru portaluri de e-
business.

───────
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(210) M 2021 06132 (111)182468
(151) 22/08/2021
(732) WEB SOFT TECHNOLOGIES WST

SRL, P-TA CHARLES DE GAULLE,
15, ET. 3, BIROU 321, REGISTER
08 CLADIREA CHARLES DE
GAULLE PLAZA, SECTOR 1,
ROMANIA

(740) APPELLO BRANDS SRL, STR.
SOIMULUI, NR. 18, SC. A, ET. 5, AP.
M6, SIBIU, 550311, SIBIU, ROMANIA

(540)

GOTTEX
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Aplicație software pentru servicii de rețele
sociale prin internet nedescărcabile, monitoare
comerciale, software informatic de uz comercial,
software pentru prelucrarea tranzacțiilor
comerciale, software de control pentru iluminat
destinat utilizării în locații comerciale și
industriale, software pentru comerțul electronic
care permite utilizatorilor să execute tranzacții
comerciale electronice prin intermediul unei
rețele informatice globale, software pentru
dezvoltare de aplicații, software pentru comerț
cu amănuntul, software pentru sisteme de
rezervare, software de calculatoare pentru
comerț electronic, aplicații software pentru
dispozitive fără fir descărcabile, software și
aplicații pentru dispozitive mobile, descărcabile,
software pentru dispozitive electronice digitale
portabile, aplicații software descărcabile pentru
telefoane inteligente, software pentru efectuarea
de tranzacții online, software pentru gestionarea
unui magazin online, software de aplicații
pentru dispozitive mobile, aplicații software
de tipul business intelligence descărcabile,
aplicație software pentru servicii de cloud
computing, descărcabilă, software de comerț
electronic și de plăți electronice, aplicație
software pentru servicii de rețele sociale
prin internet descărcabile, software pentru
comerț prin intermediul unei rețele globale
de comunicații, software de calculator pentru
crearea de site-uri web dinamice, software
de calculator pentru optimizarea resurselor
audiovizuale ale aplicațiilor multimedia, software
pentru aplicații de calculator destinat utilizării
cu dispozitive de calculator portabile, software
de aplicații de calculator destinat utilizării
la implementarea internetului lucrurilor (iot),

software pentru realitate augmentată destinat
utilizării pe dispozitive mobile pentru integrarea
datelor electronice cu medii din lumea
reală, software descărcabil sub formă de
aplicație mobilă pentru comenzi și livrare
de alimente, software descărcabil sub formă
de aplicații mobile pentru restaurante virtuale
pentru livrare și comenzi, aplicații software
descărcabile, aplicatii mobile, descărcabile,
aplicații descărcabile software pentru web,
software de aplicații de calculator descărcabile,
aplicații software descărcabil pentru telefoane
mobile, software pentru dezvoltare de aplicații
descărcabile, aplicații software descărcabile
pentru dispozitive fără fir, software și aplicații
descărcabile pentru dispozitive mobile, software
de aplicații descărcabile pentru dispozitive
mobile, aplicații software descărcabil de tipul
business intelligence.
35. Regruparea în avantajul terţilor a produselor
privind sanatatea oamenilor si a animalelor, a
produselor alimentare, nealimentare si agricole
destinate oamenilor si animalelor, a materialelor
de constructii si a decoratiunilor, a produselor
de incaltaminte si imbracaminte destinate
oamenilor si animalelor, a produselor de
papetarie, tipografie si a materialelor scrise
pe suport de hartie (cu excepţia transportului
lor) permițând consumatorilor să le vadă și
să le cumpere comod, promovarea comercială,
servicii de promovare comercială, promovare
de evenimente speciale, consultanță privind
promovarea comercială, consultanță privind
promovarea vânzărilor, servicii de promovare și
publicitate, servicii publicitare și de promovare,
servicii de promovare a vânzărilor, promovare
de târguri în scop comercial, promovare și
realizare de expoziții comerciale, promovarea
produselor și serviciilor prin sponsorizare,
servicii de promovare comercială prin mijloace
audiovizuale, promovare de produse și servicii
pentru terți, asistență în materie de management
pentru promovarea afacerilor, publicitate, în
special servicii pentru promovarea de produse,
servicii de publicitate pentru promovarea vânzării
de băuturi, promovarea vânzării de servicii
(în numele terților) prin reclame publicitare,
organizare de expoziții și târguri comerciale în
scopuri comerciale și de promovare, furnizarea
de spațiu pe pagini web pentru promovare de
produse și servicii, promovare a vânzărilor de
produse și servicii ale terților prin evenimente
promoționale, servicii de consultanță în afaceri
privind promovarea campaniilor de strângere de
fonduri, servicii de publicitate pentru promovarea
sensibilizării publicului cu privire la problemele
și inițiativele de mediu, servicii de vânzare
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de alimente prin magazine de desfacere cu
amănuntul fără personal, informare cu privire la
produse de consum în legătură cu alimente sau
băuturi, servicii de consultanță în afaceri privind
organizarea campaniilor de strângere de fonduri,
servicii de consiliere și consultanță privind
achiziționarea de produse pentru terți, servicii
de publicitate și promovare, precum și servicii
de consultanță aferente, servicii de consultanță
comercială cu privire la administrarea de
restaurante, servicii de consultanță comercială
cu privire la fabricarea de produse, servicii de
consultanță comercială cu privire la deschiderea
de restaurante, consultanță în afaceri, în
domeniul transportului și al livrărilor, consultanță
în domeniul managementului industrial inclusiv
analize cost-beneficiu, furnizare de informații
comerciale referitoare la industria agricolă,
servicii de consultanță comercială în sectorul
agricol, furnizare de informații comerciale pe
internet, prin rețea prin cablu sau prin alte
mijloace de transfer de date, furnizare de
informații despre produse de larg consum
prin internet, furnizarea de informații de piață
referitoare la produsele de consum, organizarea
de târguri comerciale, organizare de târguri
în scopuri comerciale, organizare de târguri și
expoziții în scopuri comerciale și publicitare,
coordonare, pregătire și organizare de expoziții
și târguri comerciale în scopuri comerciale și
publicitare, planificare și organizare de târguri
comerciale, expoziții și prezentări în scopuri
economice sau publicitare, servicii de vânzare cu
amănuntul în domeniul alimentatiei, demonstraţii
cu produse, organizarea de expoziţii, târguri,
prezentări de produse în scopuri comerciale
sau publicitare, organizarea de prezentări în
scop promoţional, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu băuturi nealcoolice,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu băuturi nealcoolice, servicii de târguri
comerciale şi de expoziţii comerciale, organizare
de târguri comerciale, servicii de publicitate
pentru promovarea băuturilor, managementul
proiectelor de afaceri, elaborare de rapoarte
pentru proiecte de afaceri, redactare de studii
pentru proiecte de afaceri, managementul
proiectelor de afaceri (pentru terți), servicii de
publicitate pentru comercializarea de produse
noi, pregătire de materiale promoționale și
de comercializare pentru terți, consultanță
privind tehnicile de vânzare și programele de
vânzare, furnizarea de informații despre metode
de vânzare, furnizarea de informații despre
vânzarea de produse, administrare în materie
de metode de vânzare, servicii de publicitate
pentru vânzarea de produse, servicii de vânzare

prin licitații online prin internet, intermedierea
contractelor de cumpărare și vânzare pentru
terți, intermediere în acordurile privind vânzarea-
cumpărarea de bunuri, consultanță privind
calculul de cost al comenzilor de vânzare,
administrare a afacerilor pentru puncte de
vânzare cu ridicata, administrare a afacerilor
pentru puncte de vânzare cu amănuntul, servicii
de analiză de piață privind vânzarea de bunuri,
negociere de contracte privind achiziția și
vânzarea de produse pentru terţi, servicii de
colectare computerizată a datelor la punctul
de vânzare pentru comercianții cu amănuntul,
intermediere de contracte pentru alte persoane,
pentru cumpărarea și vânzarea de produse,
obținere de contracte pentru achiziția și vânzarea
de produse și servicii, prezentarea produselor
prin toate mijloacele de comunicare pentru
vânzarea cu amănuntul, furnizare de consiliere
cu privire la metode și tehnici de vânzare,
organizare de tranzacții comerciale și contracte
comerciale, asistență comercială cu privire la
imaginea comercială, difuzare de informații
comerciale, intermediere de afaceri comerciale
pentru terți, negociere de tranzacții comerciale
pentru terți, furnizare a unui registru cu site-
urile web ale terților pentru a facilita tranzacții
comerciale, servicii de vânzare cu amănuntul
în domeniul alimentației, servicii de vânzare cu
amănuntul referitoare la delicatese, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu diverse
tipuri de carne, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu diverse tipuri de carne, demonstrație
de vânzare (pentru terți), promovare a
vânzărilor prin programe de fidelizare a
clienților, organizare, gestionare și monitorizare
a vânzărilor și a programelor promoționale de
stimulare, promovarea vânzărilor pentru terți
prin intermediul distribuției și administrării de
carduri pentru utilizatori privilegiați, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu vânzarea
de cutii de alimente pe bază de abonament,
servicii de administrare a afacerilor pentru
prelucrarea vânzărilor realizate într-o rețea
informatică globală, servicii de comenzi online,
realizare de târguri și expoziții virtuale online
în scopuri publicitare, servicii de comandă
online în domeniul restaurantelor care oferă
mâncare la pachet și livrare la domiciliu,
realizare de târguri comerciale, organizare de
evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare,
prezentare de produse, organizare de lansări
de produse, organizarea și desfășurarea de
prezentări de produse, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu produse
alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul
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prin corespondență în legătură cu produse
alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul
prin rețele informatice mondiale în legătură cu
produse alimentare, administrarea unui program
de reduceri care să permită participanților să
obțină reduceri la produse și servicii prin
utilizarea unui card de membru pentru reduceri,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare la
dulciuri, organizare de expoziții și evenimente
în scopuri comerciale și publicitare, organizare
și coordonare de evenimente promoționale de
marketing pentru terți, organizare de evenimente
în scopuri comerciale și publicitare, prelucrare
administrativă de comenzi de achiziție plasate
prin telefon sau calculator, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse de cofetărie,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
produse de cofetărie, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu ciocolată, servicii de
vânzare cu ridicată în legătură cu ciocolată,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu cutii de abonament care conțin bomboane
de ciocolată, cordonare, pregătire și organizare
de expoziții și târguri comerciale în scopuri
comerciale și publicitare, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu înghețată, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu înghețată,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu ciocolată, organizare de târguri cu scop
comerciale, servicii de vânzare de băuturi prin
magazine de desfacere cu amănuntul fără
personal, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu preparate utilizate la fabricarea
băuturilor, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu preparate utilizate la fabricarea
băuturilor, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu bere, servicii de vânzare cu
amănuntul prin corespondenţă în legătură cu
berea, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu berea, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu bere, servicii de
târguri comerciale şi de expoziţii comerciale.,
servicii de vânzare cu amănuntul în domeniul
alimentaţiei, publicitate în sectorul transport
și livrare, managementul afacerilor în sectorul
transport și livrări, administrarea afacerilor în
domeniul transportului și livrărilor, furnizare de
informații publicitare, furnizarea unui ghid de
publicitate de căutare online cu bunurile și
serviciile prestate de terți online pe internet,
furnizare de informații și consiliere pentru clienți
cu privire la selecția produselor și articolelor de
achiziționat, furnizare de informații cu privire la
întreprinderi și informații cu caracter comercial
prin rețele informatice globale.
39. Livrare de alimente, livrare de vinuri, servicii
de livrare, livrarea de flori, livrarea de mărfuri,

livrarea de colete, livrare rapidă de mărfuri,
livrare de băuturi spirtoase, livrare și depozitare
de bunuri, depozitare și livrare de bunuri, livrare
de produse de băcănie, transport și livrare de
bunuri, servicii de livrare a mărfurilor, servicii
de livrare a pachetelor, livrare de colete prin
curierat, livrare de mărfuri prin curier, servicii de
livrare a alimentelor, distribuție și livrare de apă,
livrare de colete prin curier, livrare de alimente
de către restaurante, colectare, transport și
livrare de produse, livrare de coșulețe conținând
pâine și băuturi, ridicare și livrare de colete și
produse, servicii de curierat pentru livrarea de
pachete, servicii de curierat pentru livrarea de
colete, servicii de curierat pentru livrarea de
mărfuri, livrare de alimente și băuturi preparate
pentru consum, livrare de coșuri cadou cu
obiecte selectate pentru o ocazie sau un motiv
special, transport de alimente, ambalare de
alimente, ambalaje pentru alimente, depozitare
de alimente, transport refrigerat de alimente,
servicii de transport de alimente, servicii de
stocare a alimentelor, servicii de depozitare
de alimente congelate, depozitare de alimente
congelate în magazii, transport, transport
terestru, organizarea transportului, organizarea
transportării, transport cu camionul, transport
prin curier, transport de marfă, transport
de fructe, transport de mărfuri, transport și
depozitare, transport de plante, servicii de
transport, rezervări pentru transport, transport
de bunuri, transport de colete, informații privind
transportul, transportare de mărfuri, organizarea
serviciilor de transport, transport de produse
cosmetice, transport terestru de marfă, transport
terestru de mărfuri, transport feroviar de
produse, informații în domeniul transportului,
transport și depozitare de bunuri, servicii de
transport de mărfuri, servicii de transport de
încărcături, servicii de transport de marfă,
transport de colete în 24h, depozitare de marfă
după transport, transport frigorific de produse
reci, servicii de rezervare pentru transport,
transport de mărfuri în vrac, servicii de agenție
de transport pentru organizarea transportului de
bunuri, servicii de transport rutier de mărfuri,
transportul de mărfuri în stare refrigerată, servicii
de transport și expediție de mărfuri, furnizare
de informații privind transportul de mărfuri,
logistică de transport, ambalarea mărfurilor,
ambalarea produselor, servicii de ambalare,
ambalare de produse alimentare, împachetare și
ambalare de bunuri, servicii de împachetare și
ambalare, ambalare de produse în containere,
ambalare de produse în tranzit, ambalare de
articole pentru transport, servicii de consiliere
privind ambalarea produselor, furnizare de
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informații despre închirierea de mașini și
aparate pentru ambalare sau împachetare,
ambalare de articole pe bază de comandă și
specificații ale altor persoane, subdivizarea și
reambalarea bunurilor, servicii de descărcare
și reambalare, servicii de consiliere referitoare
la reambalarea produselor, livrare pe cale
rutieră, livrare de mărfuri pe cale rutieră, servicii
de colectare, transport și livrare de produse,
servicii aeriene, rutiere, feroviare și navale
de transport și livrare, servicii de distribuție
de mărfuri paletizate, servicii de etichetare,
servicii de transbordare, depozitare de pachete,
depozitare de cosmetice, depozitare de colete,
servicii de depozitare, depozitare de mobilier,
depozitare de produse, depozitare de bagaje,
depozitare de băuturi, depozitare de bunuri
comerciale, depozitare de produse agricole,
depozitare refrigerată de bunuri, depozitare de
elemente componente, depozitare de aparate
electrice, servicii de depozitare refrigerată,
depozitare temporară de livrări, furnizarea de
informații în domeniul depozitării, servicii de
închirieri de instalații de depozitare, servicii de
închirieri de unități de depozitare, depozitare
de produse în tranzit, depozitare temporară
a bunurilor personale, depozitare de marfă
înainte de transport, furnizare de instalații de
depozitare refrigerată, servicii de consiliere
privind depozitarea mărfurilor, închiriere de spații
de stocare în depozite, servicii de păstrare
pentru depozitare la rece, servicii de depozitare
și păstrare în magazii, servicii de consultanță
în materie de depozitare, servicii de informare
referitoare la depozitarea congelată, servicii
de închiriere de paleți și containere pentru
depozitarea produselor, furnizare de informații
despre închirierea de spații de depozitare,
prestare de servicii și furnizare de instalații
pentru depozitare, depozitare în magazii de
produse provenite de la ferme, servicii de
închiriere de vehicule, servicii de închirierea
de camioane, servicii de închiriere de vehicule
rutiere, servicii de închiriere de autovehicule
rutiere, servicii de închiriere de spații pentru
stocare, servicii de închiriere de mașini de
ambalat, servicii de închiriere de lăzi pentru
depozitare, servicii de închirierea de spații
pentru depozitare, servicii de închiriere de
congelatoare pentru uz comercial, servicii
de închiriere de spații, structuri, unități și
containere pentru depozitare și transport,
transport frigorific de mărfuri congelate,
furnizare de instalații pentru depozitare de
produse congelate, depozitare criogenică,
depozitarea fluidelor, depozitarea lichidelor,
depozitarea ambarcațiunilor, depozitarea

deșeurilor, depozitarea mărfurilor, închirierea de
depozite, depozitare de vehicule, depozitare
de blănuri, depozitare de deșeuri, servicii
de transport și depozitare, depozitare de
iahturi, depozitare de broșuri, depozitare de
containere, depozitarea deșeurilor contaminate,
organizarea depozitării combustibililor,
organizarea depozitării bagajelor, depozitarea
energiei electrice, depozitare în vrac, depozitare
de aparate casnice, depozitare de combustibil
lichid, depozitare de celule umane, depozitare
de deșeuri radioactive, depozitare de produse
farmaceutice, servicii de depozitare de
colete, transportul și depozitarea gunoiului,
ambalarea și depozitarea mărfurilor, depozitarea
apei în rezervoare, organizarea depozitării
de hidrocarburi, depozitarea produselor în
lăzi, depozitarea articolelor de îmbrăcăminte,
închiriere de spații pentru depozitare, servicii
de depozitare în garaj, depozitare de piese de
vehicule, depozitare de sisteme de macarale,
servicii de depozitare a bagajelor, servicii de
depozitare securizată (transport), închirieri de
containere de depozitare, depozitare anterioară
tranzitului de marfă, închiriere de containere de
depozitare, servicii de depozitare de încărcături,
servicii de depozitare de produse, depozitare
de valize pentru pasageri, depozitare de
bagaje pentru pasageri, servicii de depozitare
pentru aeronave, servicii de depozitare în lăzi,
depozitare de produse în magazii, depozitare
de energie și combustibili, parcare și depozitare
de vehicule, parcare și depozitare vehicule,
ancorare, depozitarea și păstrarea articolelor
de îmbrăcăminte, depozitare de instrumente și
echipamente medicale, depozitare de containere
și de mărfuri, închirieri de containere de
depozitare portabile, servicii de depou pentru
depozitarea vehiculelor, servicii de închiriere
de containere pentru depozitarea deșeurilor,
furnizare de instalații pentru depozitare la
rece, servicii de închiriere de cutii de carton
pentru depozitare, depozitare de gaz natural
lichefiat pe nave, depozitare de produse
provenite de la ferme, servicii de închirierea de
containere pentru depozitare și înmagazinare,
furnizare de informații despre servicii de
depozitare temporară, servicii de aprovizionare
cu combustibil a navelor (depozitare), servicii de
închiriere în legătură cu transport și depozitare,
servicii de închiriere de paleți pentru transport
sau depozitare de produse, depozitare în spații
de refrigerare a fructelor de mare, depozitare
de ambarcațiuni, iahturi, bărci și de vehicule
maritime, depozitare de vinuri în condiții de
temperatură și umiditate controlată, furnizare de
informații în legătură cu depozitarea temporară
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a bunurilor personale, consultanță în domeniul
serviciilor de depozitare, oferită de call center-
uri și de hotline-uri, servicii de manipularea
containerelor, servicii de manipularea bagajelor
pasagerilor, servicii de manipulare (transport)
de gunoi, servicii de consiliere referitoare la
manipularea mărfurilor, servicii de închiriere
de containere pentru manipularea deșeurilor,
servicii de manipulare a mărfii de import și
export, servicii de manipulare și de încărcare
a mărfii, distribuție (transport) de apă pentru
agricultură.
43. Consiliere în domeniul culinar, consultaţii
privind reţetele de gătit, furnizare de informaţii
cu privire la prepararea alimentelor şi băuturilor,
furnizare de informaţii sub formă de reţete
de băuturi, pregătirea mâncărurilor şi a
băuturilor, pregătirea şi furnizare de alimente
şi băuturi destinate consumului imediat, servicii
în domeniul gustărilor, servire de mâncare
destinată consumului imediat, restaurante
(servirea mesei), servicii de consultanţă în
domeniul artelor culinare, servicii de restaurant
cu autoservire, servicii de bufet pentru gustări
(snack-bar), furnizarea de informații și consiliere
cu privire la prepararea de mâncăruri, servire
de alimente și băuturi, asigurarea de hrană și
băuturi, pregătirea mâncărurilor și a băuturilor,
servicii de ospitalitate (alimente și băuturi),
servicii constând în furnizarea de băuturi,
furnizare de informații sub formă de rețete de
băuturi, servire de alimente și băuturi pentru
oaspeți în restaurante, furnizare de alimente și
băuturi pentru oaspeți în restaurante, furnizare
de alimente și băuturi în restaurante și baruri,
servire de alimente și băuturi în restaurante
și baruri, pregătirea și furnizare de alimente și
băuturi destinate consumului imediat, furnizare
de informații cu privire la prepararea alimentelor
și băuturilor, servicii de informare, de consiliere
și de rezervare în legătură cu furnizarea
de alimente și băuturi, servicii de catering
pentru spații special amenajate pentru târguri și
expoziții, servicii de catering pentru săli spații
special amenajate pentru expoziții, consiliere în
domeniul culinar, consultații privind rețetele de
gătit, servicii de restaurante (servirea mesei),
furnizare de spații pentru conferințe, expoziții
și reuniuni, servicii de consultanță în domeniul
artelor culinare, servicii de ospitalitate (cazare),
servicii de degustare de vinuri (furnizare de
băuturi), servicii de catering care constau în
furnizarea de produse alimentare şi băuturi,
furnizare de alimente și băuturi în bistrouri,
furnizare de alimente și băuturi pentru oaspeți,
servicii de mâncaruri și băuturi la pachet, servicii
pentru prepararea mâncărurilor și a băuturilor,

servicii de club pentru furnizare de mâncare și
băuturi, furnizare de alimente și băuturi dintr-
o rulotă mobilă, servicii oferite de restaurante
(servirea mesei), servicii de restaurant cu servire
la pachet, servicii de catering, servicii de catering
mobil, servicii de catering în exterior, servicii de
catering pentru firme, servicii de catering pentru
banchete, servicii de catering pentru petreceri de
zile de naștere, servicii de catering pentru spații
special amenajate pentru conferințe, servicii de
catering pentru case de oaspeți, închiriere de
echipament de catering, servicii de catering
pentru petreceri, furnizare de spații pentru
conferințe, expoziții și reuniuni cu scop cultural,
educațional și de divertisment, servire de băuturi
alcoolice, servirea de băuturi în microberării,
servicii de bar cu servire de vin, servire de
alimente și băuturi pentru oaspeți, închiriere de
mobilier, lenjerie de masă, servicii de masă
și echipamente pentru servirea de mâncare și
băutură, servicii de restaurante cu autoservire,
servicii de restaurante de delicatese, servicii de
restaurante pentru turiști, servicii de rezervări la
restaurant, servicii de restaurant și bar, servicii
de restaurante specializate în preparate la
grătar, servicii de informare privind restaurantele,
servicii de cafenea, servicii de bufet, furnizarea
de facilităţi pentru camping, închirierea de
scaune, mese, feţe de masă, sticlărie, închirierea
aparatelor de gătit, închirierea dozatoarelor de
apă potabilă, sculptură în alimente, servicii de
tabere de vacanţă (cazare), servicii hoteliere,
rezervări de hoteluri, închirierea aparatelor de
iluminat, închirierea sălilor de şedinţe, servicii
de motel, servicii de recepţie pentru cazare
temporară (gestionarea sosirilor şi plecărilor),
servicii de restaurant, servicii de aziluri de
bătrâni, închirierea de (locuinţe pentru) cazare
temporară, rezervări pentru cazarea temporară,
închirierea corturilor, servicii de case de
vacanţă, închirierea clădirilor transportabile,
servicii de restaurante udon and soba, decorare
de alimente, decorarea de torturi, servicii
de bucătari personali, servicii în domeniul
gustărilor alimentare, servicii de catering pentru
restaurante fast-food cu autoservire (alimentație
publică), servicii de fast food la pachet,
servicii oferite de restaurante cu autoservire,
servicii de restaurante pentru furnizarea de
mâncăruri rapide, furnizare de alimente şi
băuturi dintr-o rulota mobilă, servicii oferite de
restaurante pentru turiști, servicii oferite de
restaurante de delicatese, servicii de restaurant
în cadrul hotelurilor, prepararea alimentelor,
servicii pentru furnizarea de alimente, servicii
de preparare a alimentelor, servicii de
restaurație pentru aprovizionarea alimentelor,
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servicii de consultanță cu privire la alimente,
furnizare de alimente persoanelor nevoiașe
(servicii caritabile), servicii de restaurație pentru
recepțiile firmelor (furnizare de alimente și
băuturi), servicii de caritate, și anume, furnizarea
de alimente pentru persoanele nevoiașe, servicii
de caritate, și anume furnizarea de catering
de alimente și băuturi, servicii de catering
hotelier, servicii de catering pentru școli,
serviciu de catering pentru instituții, servicii de
catering pentru cantinele firmelor, servicii de
catering pentru instituții educaționale, servicii de
consultanță în domeniul cateringului, servicii de
catering pentru cămine de bătrâni, servicii de
catering pentru centre de conferințe, servicii de
catering specializate în tăierea jambonului la
târguri, degustări și evenimente publice, servicii
de catering specializate în tăierea jambonului
pentru petreceri de căsătorie și evenimente
private, servicii de mâncare la pachet, oranizare
de recepții pentru nunți (mâncare și băutură).

───────

(210) M 2021 06134 (111)182581
(151) 22/08/2021
(732) FUMEVAPES TRADING SRL,

STR. VLADEASA NR.7, BL.C34,
SC.1, ET.5, AP.35, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

FUME VAPES ROMANIA
În conformitate cu art. 22 al Legii nr. 84/1998,

republicata, conform adresei înregistrată cu nr.
OSIM 1000041/03.01.2022, solicitantul nu revendică

un drept exclusiv asupra denumirii: „ROMANIA ”.

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12;
10.01.25

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

3. Uleiuri esențiale utilizate la fabricarea
de lichide pentru țigări electronice, arome,
uleiuri aromatice, uleiuri esențiale aromatizate,
aromatizanți pentru parfumuri, aromatizanți
(uleiuri esențiale).
9. Baterii pentru țigări electronice, baterie
pentru țigări electronice, încărcătoare usb
pentru țigările electronice, încărcătoare pentru
bateriile țigărilor electronice, firmware și software
pentru țigări electronice, încărcătoare pentru
țigarete electronice, baterii pentru vaporizatoare,
încărcătoare pentru vaporizatoare, încărcătoare
pentru articole electronice pentru fumători,
baterii pentru articole electronice pentru
fumători.
34. Cartomizoare pentru țigări electronice,
atomizoare pentru țigări electronice, cartușe
pentru țigări electronice, cartuşe înlocuibile
pentru țigări electronice, hârtie de filtru
pentru țigări, produse pentru curățarea țigărilor
electronice, cutii pentru țigări din metale
prețioase, seturi pentru fumători de țigări
electronice, cartușe cu reîncărcare pentru țigările
electronice, inhalatoare folosite ca alternativă
la țigările tradiționale, soluții de nicotina
lichidă pentru utilizare în țigări electronice,
lichid pentru țigări electronice (lichid electronic)
compus din arome sub formă lichidă pentru
reumplerea cartușelor de țigări electronice,
țigări, țigarete, trabucuri și alte articole pentru
fumători gata de utilizare, cartușe vândute
pline cu arome chimice sub formă lichidăpentru
țigările electronice, filtre pentru țigarete, tutun de
țigarete, țigarete cu mentol, foițe pentru țigarete,
portțigarete pentru țigarete, suporturi pentru
țigarete electronice, tabachere automate pentru
țigarete, vaporizatoare pentru țigarete fărăfum,
țigarete fără tutun, altele decât cele pentru uz
medical, lichid pentru țigarete electronice (e-
lichid), compus din glicerină vegetală, lichid
pentru țigarete electronice (e-lichid), compus
din propilen glicol, vaporizatoare personale și
țigarete electronice, și arome și soluții pentru
acestea, țigarete conținând înlocuitori de tutun,
cu excepția celor pentru uz medical, dispozitive
de stins țigarete și trabucuri încălzite, precum
și bețișoare de tutun încălzit, arome pentru
tutun, tutun cu arome, vaporizatoare orale pentru
fumători, articole din metale prețioase pentru
fumători, pipe pentru fumat înlocuitori de tutun
mentolați, articole pentru fumători, nu din metale
prețioase.

───────

(740) SC APPELLO BRANDS SRL, 
STR.SOIMULUI, NR. 18, SC. A, 
ET. 5, AP.M6, JUD. SIBIU, SIBIU, 
550311, SIBIU,ROMANIA

(591) Culori revendicate: roz, gri
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(210) M 2021 06149 (111)182470
(151) 23/08/2021
(732) VP BRANDS INTERNATIONAL

SA, 4003, PLOVDIV, BULGARIA
5, DUNAV BLVD. RОYAL CITY
BUSINESS PARK, PLOVDIV,
BULGARIA

(740) CABINET ENPORA INTELECTUAL
PROPERTY SRL, STRADA GEORGE
CALINESCU NR. 52A, AP.1, SECTOR
1, BUCURESTI, 011694, ROMANIA

(540)

RACHIU DE PESTERA
TANDRU CALD

Struguri DIN SOIURI DE
STRUGURI SELECTATE

În conformitate cu art. 22 din Legea nr. 84/1998,
republicată, conform adresei OSIM înregistrată

cu nr. 1036572/20.12.2021, mandatarul
solicitantului nu revendică un drept exclusiv

asupra denumirii: RACHIU DE Struguri
DIN SOIURI DE STRUGURI SELECTATE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
29.01.15; 26.01.03; 24.01.05

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

33. Rachiu din struguri.
───────

(210) M 2021 06151 (111)182509
(151) 23/08/2021
(732) ADRIAN PETRESCU, BD.

DECEBAL NR.2, BL. H3, SC.5,
AP.20, SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

ROMANIAN BRASS
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Servicii de divertisment oferite de un
ansamblu muzical instrumental, organizare de
concerte, spectacole, activitatii culturale.

───────

(210) M 2021 06154 (111)182352
(151) 23/08/2021
(732) DADOBOM BUCURESTI SRL,

ȘOS. PIPERA-TUNARI NR.198C,
BL.C5, SC.E, ET.5, AP.34,
JUDETUL ILFOV, VOLUNTARI,
ILFOV, ROMANIA

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

(540)

BRAZUCA
(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;

26.01.03; 26.04.03
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

(591) Culori revendicate: alb, negru, roz,
verde inchis, verde deschis, bej
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43. Servicii de alimentaţie publică, servicii de
furnizare de alimente şi băuturi, servicii de
restaurant, servicii oferite de bistro, servicii de
bufet pentru gustări (snack-bar), servicii de bar,
servicii de cafenea, servicii de bufet, servicii de
catering care constau în furnizarea de produse
alimentare şi băuturi, servicii de furnizare de
alimente şi băuturi.

───────

(210) M 2021 06158 (111)182595
(151) 23/08/2021
(732) CARBOPLAK SRL, STR. LINIA

DE CENTURA NR 16, JUD. ILFOV,
ŞTEFĂNEŞTII DE JOS, ILFOV,
ROMANIA

(540)

Carboplak Fabrica
de policarbonat

În conformitate cu art. 22 al Legii nr. 84/1998,
republicata, conform adresei înregistrată cu
nr. OSIM 1000335/05.01.2022, solicitantul

nu revendică un drept exclusiv asupra
denumirii: „ Fabrica de policarbonat”.

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.04.09; 29.01.03; 29.01.04

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

17. Materiale plastice și rășini extrudate
destinate utilizării în producție, foi transparente
cu trei straturi, din policarbonat, plăci translucide
cu doi pereți, confecționate din policarbonat.
19. Materiale, nu din metal, pentru edificare și
construcție, acoperișuri nemetalice, tavane false
nemetalice, sere nemetalice, pereți despărțitori
nemetalici, materiale de construcții din materiale
plastice, plăci translucide (nemetalice), plăci de
construcție din materiale plastice.

───────

(210) M 2021 06193 (111)182596
(151) 24/08/2021
(732) DIGITALLAB LIMITED S.R.L,

BD. PIPERA NR.1H, VILA M 06,
JUDETUL ILFOV, VOLUNTARI,
ILFOV, ROMANIA

(540)

PUCIOASA FABRICA
În conformitate cu art. 22 al Legii nr. 84/1998,
republicata, conform adresei înregistrată cu
nr. OSIM 1036075/15.12.2021, solicitantul

nu revendică un drept exclusiv asupra
denumirilor: „ PUCIOASA” și „FABRICA”.

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
29.01.12

clase:
24. Tesaturi si produse textile, cuverturi de pat si
de masa.

(HEX #000080), albastru deschis (HEX
#1E90FF), verde (HEX #3CB371)

(591)    Culori revendicate: albastru închis ───────

(591) Culori revendicate: verde, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2021 06201 (111)182450
(151) 24/08/2021
(732) IHB LANGUAGE TRAINING

CENTER SRL, STR. CONSTANTIN
RĂDULESCU MOTRU NR. 29,
BL. 33, SCARA 3, ETAJ 8, AP.
105, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) PROTOPOPESCU & PARTNERS,
CALEA GRIVITEI NR. 164, BL. K,
SC. B, ET. 2, AP. 34, SECTORUL 1,
BUCUREŞTI, 010708, ROMANIA

(540)

English Kids Academy
Mai Mult Decât Engleză

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.04

clase:
41. Servicii educative, de divertisment și
sportive, coordonare de expoziții cu scop
educativ, organizare de convenții cu
scopuri educative, organizare de competiții
educative, organizare de seminarii cu
scop educativ, organizare și coordonare
de prelegeri, organizarea de seminare,
academii (educație), administrarea serviciilor
educaționale, coordonare de cursuri, coordonare
de cursuri prin corespondență, cursuri de sprijin
pentru învățarea limbilor străine, organizarea
de cursuri lingvistice, organizarea de cursuri
în cadrul taberelor educative, organizarea de
cursuri școlare pentru pregătirea examenelor,
educație, furnizare de difuzare de materiale
educative, elaborare de materiale educative,
furnizare de cursuri de instruire online, furnizare
de cursuri de instruire pentru tineri, furnizare de
cursuri de pregătire în domeniul limbilor străine,
furnizare de școli și cursuri de limbi străine,
organizare de cursuri de limbi străine, furnizarea
de pregătire extrașcolară în centre specializate,
servicii de academii de studii specializate în
predarea limbilor străine, servicii de predare a

limbilor străine, organizarea de cursuri de limbi
străine, servicii educative în domeniul predării
limbilor străine, elaborare de manuale educative,
organizare de activități educative pentru tabere
de vară, organizarea de concursuri educative,
publicare de materiale didactice educative.

───────

NR.14, JUD. CONSTANTA,
NAVODARI, 077040, CONSTANȚA,
ROMANIA

(540)

Check-in Coffee

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.24;
11.03.02

clase:
30. Cafea
35. Încheierea de contracte de cumpărare și
vânzare de mărfuri, intermediere de contracte
pentru alte persoane, pentru cumpărarea și
vânzarea de produse

───────

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

(210) M 2021 06221 (111)182179
(151) 25/08/2021
(732) MIHAI DUICU, SALCAMILOR,

(591) Culori revendicate: verde, galben
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2021 06222 (111)182366
(151) 25/08/2021
(732) ASOCIAŢIA CULTURALĂ ŞI

SOCIALĂ ION MONORAN, STR.
G-RAL EREMIA GRIGORESCU
NR. 1, ET. 1, AP. 7, JUD. TIMIŞ,
TIMIŞOARA, TIMIȘ, ROMANIA

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

(540)

ION MONORAN

(531) Clasificare Viena: 27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
prezentarea, în scopuri culturale şi educaţionale,
a lucrărilor de literatură, organizarea şi
susţinerea colocviilor, organizarea şi susţinerea
conferinţelor, organizarea şi susţinerea
congreselor, organizarea şi susţinerea de
seminarii, organizarea şi susţinerea de
simpozioane, organizarea şi susţinerea unor
forumuri educaţionale în persoană, servicii
de bibliotecă mobilă, publicarea online a
cărţilor şi jurnalelor electronice, furnizarea
online de publicaţii electronice, nedescărcabile,
organizarea de competiţii (educaţie sau
divertisment), organizarea de expoziţii în
scopuri culturale sau educaţionale, publicarea
de texte, altele decât textele de publicitate,
publicarea cărţilor, furnizarea de recenzii pentru
scopuri de divertisment sau culturale, producţia
de spectacole, servicii de predare, servicii

educaţionale, servicii de instruire, organizarea
şi susţinerea de ateliere (instruire), scrierea de
texte, altele decât textele de publicitate.

───────

(210) M 2021 06231 (111)182349
(151) 25/08/2021
(732) BOGDAN-CRISTIAN

GEORGESCU, STR. PECINEAGA
NR. 10, BL. 17C, SC. 2, ET. 2,
AP. 20, SECTOR 5, BUCURESTI,
ROMANIA

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

(540)

meșterulbun

(531) Clasificare Viena: 27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
37. Servicii de construcții, servicii de instalare
și de reparații, servicii de construcţii de
clădiri, servicii de reparaţii, servicii de
instalaţii, furnizarea de informaţii în domeniul
construcţiilor, lucrări de instalaţii electrice, lucrări
de instalaţii sanitare şi de încălzire centrală şi
de montaj de echipamente şi utilaje tehnologice
la clădiri şi construcţii inginereşti, construcţii de
ansambluri rezidenţiale, clădiri de birouri, spaţii
comerciale, precum şi servicii de reparaţii şi
întreţinere a acestora, servicii de supervizare şi
conducere a lucrărilor de construcţii.

───────
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(210) M 2021 06291 (111)182448
(151) 27/08/2021
(732) NORAD TIME SRL, STR. ION

LUCA CARAGIALE NR. 8, JUD.
CARAȘ SEVERIN, REȘIȚA,
ROMANIA

(740) NOMENIUS SRL, STR. PICTOR ION
NEGULICI NR.12-14, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

KRASSBURGER

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.05.24; 29.01.13

clase:
43. Furnizare de alimente și băuturi în
restaurante și baruri, servicii oferite de fast-
fooduri, servicii de fast food la pachet, pregătirea
și furnizare de alimente și băuturi destinate
consumului imediat, servicii de mâncare la
pachet, servicii de mâncaruri și băuturi la pachet,
servicii pentru prepararea mâncărurilor și a
băuturilor, servicii de restaurant și bar, servicii
oferite de snack-baruri, servire de alimente
și băuturi, servicii oferite de catering, servicii
de catering mobil, servicii de catering hotelier,
servicii oferite de închiriere de echipament de
catering, servicii oferite de bufete cu autoservire,
servicii oferite de cantine, furnizare de alimente
și băuturi dintr-o rulotă mobilă, preparare de
mâncăruri, prepararea mâncării, prepararea
alimentelor, servicii oferite de restaurante cu
autoservire, servicii oferite de pizzerii, pregătirea
mâncărurilor și a băuturilor, furnizare de alimente
și băuturi în gogoșării, furnizare de alimente și
băuturi în bistrouri, furnizare de locuri de cazare
pentru recepții, localuri tip snack-bar, servicii
contractuale de alimentație, servicii ale barurilor,
servicii oferite de restaurante (servirea mesei),
servicii de preparare a alimentelor, servicii
pentru furnizarea de alimente, servicii pentru
furnizarea de băuturi, asigurarea de hrană și
băuturi, servicii de informare, de consiliere și de
rezervare în legătură cu furnizarea de alimente și
băuturi, închiriere de mobilier, lenjerie de masă,
servicii de masă, și echipamente pentru servirea

de mâncare și băutură, servicii oferite de baruri,
servicii de ceainărie, servicii de terasă berărie,
servicii oferite de cafenele, servicii oferite de
rotiserii, furnizare de spații special amenajate
pentru banchete și evenimente sociale pentru
ocazii speciale, furnizarea de spații pentru
evenimente și de spații pentru birouri provizorii
și pentru reuniuni, furnizare de spații pentru
festivități și facilități temporare de birouri și
reuniuni, rezervări la restaurant, rezervări pentru
restaurante și mese, furnizarea de recenzii
despre restaurante, furnizare de recenzii de
restaurante și baruri.

───────

(210) M 2021 06317 (111)182367
(151) 30/08/2021
(732) VIODOR COMPANY SRL, STR.

MIHAI VITEAZUL, NR. 72, JUDEŢ
OLT, CARACAL, OLT, ROMANIA

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

(540)

ROMA EVENTS

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
07.01.24

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

43. Servicii de alimentaţie publică, servicii de
furnizare de alimente şi băuturi, servicii de bufet
pentru gustări (snack-bar), servicii de catering
care constau în furnizarea de produse alimentare
şi băuturi, servicii oferite de restaurante, servicii
oferite de baruri și cafenele, toate aceste servicii
fiind cu specific italienesc.

───────

(591) Culori revendicate: negru, galben, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2021 06318 (111)182726
(151) 30/08/2021
(732) MAGIC ROMINVEST SRL, STR.

POSTASULUI NR. 4, BL. 10, SC.
4, ET. 8, AP.166, SECTORUL 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

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

(540)

Cofetaria Magic 2001

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
08.01.16; 05.07.02; 25.01.09

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

43. Servicii de alimentaţie publică, servicii de
furnizare de alimente şi băuturi, servicii oferite
de cofetărie şi gelaterie, servicii oferite de
plăcintării, patiserii, servicii de bufet pentru
gustări (snack-bar), servicii de catering care
constau în furnizarea de produse alimentare şi
băuturi, servicii oferite de restaurante, servicii
oferite de baruri și cafenele.

───────

(210) M 2021 06319 (111)182727
(151) 30/08/2021
(732) LA MIRCEA MĂCELARU SRL,

STR. MAIOR ALEXANDRU
CÂMPEANU NR. 14, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

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

(540)

LA MIRCEA MĂCELARU
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, alimente pe bază de carne,
alimente pe bază de pește, măduvă de animale
alimentară, bacon (slănină), caltaboş cu sânge /
cârnaţi cu sânge, ulei de oase, comestibil,
mezeluri, şuncă, carne uscată prin îngheţare /
carne liofilizată, vânat, nu viu, untură, pate de
ficat / pastă de ficat, ficat, piftie din carne,
carne, conservată, carne, la conservă, păsări
de curte, nu vii, cărnuri sărate, învelişuri pentru
cârnaţi, naturale sau artificiale, cârnaţi, cârnaţi
în aluat, preparate pentru supă, seu alimentar,
burtă, fileuri de peşte, peşte, nu viu, icre de
peşte, preparate, peşte sărat, fructe şi legume
conservate, congelate, uscate şi coapte, jeleuri,
gemuri, compoturi, ouă, lapte, brânză, unt,
iaurt şi alte produse lactate, uleiuri şi grăsimi
alimentare.

───────
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(210) M 2021 06327 (111)182584
(151) 30/08/2021
(732) VIILE BUDUREASCA SRL, COM.

GURA VADULU NR. 472, JUDETUL
PRAHOVA, 107300, ROMANIA

(740) CABINET M. OPROIU SRL, STR.
POPA SAVU NR. 42, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

5 Noble Five Stephen Donnelly

(531) Clasificare Viena: 25.01.25; 24.01.05;
27.05.01; 27.05.11; 27.05.17; 27.07.01;
29.01.12

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

33. Băuturi alcoolice (cu excepția berii), vin.
───────

(210) M 2021 06328 (111)182583
(151) 30/08/2021
(732) VIILE BUDUREASCA SRL,

COM. GURA VADULUI NR. 472,
JUDETUL PRAHOVA, 107300,
ROMANIA

(740) CABINET M. OPROIU SRL, STR.
POPA SAVU NR. 42, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

W Noble White
Stephen Donnelly

(531) Clasificare Viena: 25.01.25; 24.01.05;
27.05.01; 27.05.11; 29.01.12

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

33. Băuturi alcoolice (cu excepția berii), vin.
───────

(591) Culori revendicate: maro (Pantone 
472C), roșu (Pantone 7579 C)

(591) Culori revendicate: albastru Pantone
             639 C), gri (Pantone 5493 C)



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 06/2022

1109

(210) M 2021 06354 (111)182692
(151) 31/08/2021
(732) NEO MATTINO INVESTMENTS

SRL, SOS.AFUMATI, NR. 90-94,
ETAJ, CAMERA 1, VOLUNTARI,
JUDEŢ ILFOV, VOLUNTARI, 77190,
ILFOV, ROMANIA

(540)

D'ale Bucureștilor
Est 2020 PREMIUM

(531) Clasificare Viena: 02.01.15; 27.05.01;
27.05.17; 27.07.01; 25.01.09; 26.11.05;
26.11.12

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

29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă,
lapte, brânză, unt, iaurt și alte produse lactate,
uleiuri și grăsimi comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
faină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, plante aromatice
conservate, oțet, sosuri și alte condimente,
gheață (apă înghețată).
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
și forestiere, brute și neprelucrate, cereale și
semințe crude și neprocesate, fructe și legume
proaspete, plante aromatice proaspete, plante și
flori naturale, bulbi, răsaduri și semințe pentru
plantare, animale vii, hrană și băuturi pentru
animale, malţ.

───────

(210) M 2021 06397 (111)182512
(151) 02/09/2021
(732) SMARTEPIL SRL, STR. SUCEVIŢA

NR. 14, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
051244, ROMANIA

(540)

SMARTEPIL

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

44. Servicii de igienă și frumusețe pentru
oameni.

───────

În conformitate cu art.22 din Legea
nr.84/1998, republicată, conform adresei

nr.1001309/14.01.2022, solicitantul nu revendică
un drept exclusiv asupra denumirii: "PREMIUM" .
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(210) M 2021 06409 (111)182368
(151) 02/09/2021
(732) ELA FOUNDATION S.R.L, ŞOS.

IANCULUI NR. 5, CAMERA 1, BL.
110, SC. B, ET. 12, AP.98, SECTOR
2, BUCUREŞTI, ROMANIA

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

(540)

ACADEMIA DE NUTRITIE
SANATATE, TE IUBESC

În conformitate cu prevederile art. 22 din Legea nr.
84/1998, republicată, conform adresei înregistrată

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 02.09.01;
02.03.23; 20.07.02

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

41. Educație, instruire, instruire în domeniul
medical, instruire în domeniul nutritiei,
publicare de publicații medicale, servicii de
formare profesională în domeniul medical
(instruire), consiliere în materie de pregătire
medicală (instruire), organizare de conferințe și
simpozioane în domeniul medical, organizarea
şi susţinerea de seminarii, organizare și
coordonare de evenimente educaționale,
publicare de lucrări științifice privind tehnologia
medicală, furnizarea de instruire online, furnizare
de cursuri de instruire în domeniul medical,
furnizare de cursuri de educație continuă
în domeniul nutritiei, furnizarea de tutoriale

online, publicarea de materiale multimedia online
cu excepţia celor publicitare, coordonare de
seminarii de instruire pe probleme medicale,
publicare de texte medicale, publicarea online a
cărţilor şi jurnalelor electronice, furnizarea online
de publicaţii electronice, nedescărcabile.

───────

(210) M 2021 06433 (111)182328
(151) 03/09/2021
(732) PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU,

KONSALTING I PROMET
SPEKTAR DOO GORNJI
MILANOVAC, RUDNIČKA BB,
GORNJI MILANOVAC, 32300,
SERBIA

(740) SIMION & BACIU - CONSILIERE IN
PROPRIETATE INTELECTUALA SRL,
STR. NATAȚIEI NR. 63, BUCUREŞTI,
013322, ROMANIA

(540)

HB
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Foi, folii și pungi de plastic pentru împachetat
și ambalat, folii de plastic pentru ambalare
alimente, folii din plastic utilizate ca ambalaje
pentru alimente, foi de plastic pentru împachetat
și ambalat alimente, pungi universale de plastic,
pungi din plastic pentru depozitarea alimentelor,
pentru uz casnic, material plastic pentru ambalat.

───────

cu nr. OSIM 1001254 din data 14.01.2022,
solicitantul nu revendică un drept exclusiv

asupra denumirii: “ACADEMIA DE NUTRITIE“.
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(210) M 2021 06437 (111)182239
(151) 03/09/2021
(732) GHOST ROASTERS S.R.L.,

SAR VISEU DE JOS, NR. 1848,
JUDETUL MARAMURES,
COMUNA VIȘEU DE JOS,
MARAMUREȘ, ROMANIA

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

(540)

BIRT
În conformitate cu prevederile art. 22 din
Legea nr. 84/1998, republicată, conform

adresei înregistrată cu nr. OSIM 1000539
din data 07.01.2022 solicitantul nu revendică
un drept exclusiv asupra denumirii: ,,BIRT”.

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
26.13.25

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

43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cafenea, servicii de bar, servicii oferite de snack-
baruri, servicii oferite de localuri tip snack-bar,
servicii ale barurilor, furnizare de alimente și
băuturi în bistrouri, furnizare de alimente și
băuturi pentru oaspeți, pregătirea și furnizare
de alimente și băuturi destinate consumului
imediat, servire de alimente și băuturi în
baruri, furnizare de alimente și băuturi în
baruri, servire de mâncare destinată consumului
imediat, servire de alimente și băuturi, servicii
de ospitalitate (alimente și băuturi), închiriere
de săli pentru evenimente sociale, furnizare
de spații special amenajate pentru banchete și
evenimente sociale pentru ocazii speciale.

───────

(210) M 2021 06452 (111)182281
(151) 08/09/2021
(732) ROMEO-GHEORGHE ZINCA, STR.

CUZA VODA NR. 117, JUDETUL
ARGES, CURTEA DE ARGES,
ARGEȘ, ROMANIA

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

(540)

PODOCLINIC SANODERMIS
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
44. Analiză cosmetică, analiză de culori (servicii
prestate de esteticieni), aplicare de produse
cosmetice pe corp, aplicarea produselor
cosmetice pe față, artă corporală, consultanță
cu privire la frumusețe, consultanță pe internet
în domeniul îngrijirii corpului și a frumuseții,
consultanță în domeniul cosmeticii, consultanță
în domeniul îngrijirii corpului și a frumuseții,
electroliză cosmetică, electroliză cosmetică
pentru îndepărtarea părului, electroliză efectuată
în scopuri cosmetice, eliminarea celulitei,
furnizare de informații despre servicii ale
saloanelor de frumusețe, furnizare de informații
în materie de frumusețe, saloane de îngrijire a
pielii, saloane de frumusețe, servicii cosmetice
de îngrijire corporală, servicii cu laser pentru
întinerirea pielii, îngrijire cosmetică pentru
persoane, îngrijirea estetică a picioarelor, îngrijiri
de igienă și frumusețe, servicii de consultanță
cu privire la epilarea corporală, servicii de
consultanță cu privire la tratamentele de
înfrumusețare, servicii de consultanță cu privire
la îngrijirea pielii, servicii de consultanță privind
machiajul oferite online, servicii de consultanță
privind machiajul și servicii de aplicare a
acestuia, servicii de consultanță în domeniul
cosmetic, servicii de consultanță în domeniul
îngrijirii frumuseții, servicii de conturare a
sprâncenelor, servicii de epilare cu laser, servicii
de liposucție, servicii de micropigmentare,
servicii de îngrijire a frumuseții, servicii de
tatuare a sprâncenelor, servicii de tratament
cu microace, servicii de tratament pentru
celulită, servicii de tratament pentru îngrijirea
tenului, 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 tratamente
de înfrumusețare,în special pentru gene, servicii
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de tratare a celulitei, servicii de vopsire a
sprâncenelor, servicii de vopsire a genelor,
servicii de vopsit gene, servicii de vopsit
sprâncenele, servicii pentru îngrijirea feței,
servicii pentru îngrijirea picioarelor, servicii
pentru îngrijirea pielii, servicii pentru îngrijirea
pielii capului, servicii personale terapeutice
referitoare la topirea grăsimii, servicii personale
terapeutice referitoare la îndepărtarea celulitei,
tratament cosmetic, tratament cosmetic cu laser
pentru piele, tratamente cosmetice de umplere
prin injecție, tratamente cosmetice pentru corp,
tratamente cosmetice pentru ten, podologie,
îngrijirea medicală a picioarelor, servicii de
masaj la picioare, masaj, masaj thailandez,
masaj și masaj shiatsu terapeutic, masaj shiatsu,
masaj tradițional japonez, informații referitoare la
masaj, masaj cu pietre calde, masaj în domeniul
sporturilor, masaj al țesuturilor adânci, servicii
de consultanță în domeniul machiajului, servicii
de machiaj cosmetic, servicii de machiaj, servicii
de machiaj permanent, servicii de machiaj
profesional, servicii de întors genele.

───────

(210) M 2021 06466 (111)182547
(151) 07/09/2021
(732) CLAYON LUX, STR. OBORULUI,

NR. 4, BL. AG6, SC. 2, ET. 2, AP.
27, JUD. BRĂILA, BRĂILA, BRĂILA,
ROMANIA

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

(540)

Aroti Misterul formelor tale

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 05.05.19;
03.13.01

(591) Culori revendicate:mov, roz deschis,
roz închis, grena, crem, albastru, maro,
maro deschis, galben

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

25. Acoperitori pentru mameloane (articole de
îmbrăcăminte), bluze de corp, bluzițe de noapte,
body-uri (lenjerie de corp), body-uri (articole
de îmbrăcăminte), body-uri din plasă, boxeri
pentru băieți (lenjerie intimă), burtiere (lenjerie
de corp), burtiere tip chilot, bustiere, bustiere
sport, bustiere sport care absorb umezeala,
camizole, chiloți, chiloți de damă, chiloți tanga,
combinezoane (lenjerie de corp), combinezoane
pentru bebeluși, compleuri de dormit, corsete,
cămăși de noapte japoneze (nemaki), cămăși
de noapte pentru femei, cămăși lungi purtate
sub chimonouri (koshimaki), cămăși purtate sub
chimonouri (juban), lenjerie intimă și de noapte,
corsete (lenjerie), crinoline, halate din material
textil, jupoane, jupoane scurte, lenjerie de corp,
lenjerie de corp lungă, lenjerie de corp pentru
bebeluși, lenjerie de corp termică, lenjerie de
damă, lenjerie funcțională, lenjerie intimă de
damă, lenjerie intimă de unică folosință, lenjerie
intimă pentru bărbați, lenjerie intimă sudorifugă,
lenjerie intimă tricotată, lenjerie lungă, lenjerie
pentru gravide, maiouri interioare sau de noapte
pentru femei, neglijeuri, măști pentru dormit,
pantalonași tiviți cu volănașe, pantaloni de corp,
pantaloni de pijama, îmbrăcăminte de noapte,
pantaloni pentru copii (îmbrăcăminte), pijamale,
pijamale (numai din tricot), pijamale pentru
fetițe, pijamale pentru gravide, suspensoare
(lenjerie de corp), sutiene aderente, sutiene fără
bretele, sutiene și brasiere, veste termice, șorturi
femeiești sub formă de lenjerie intimă, șosete
pentru purtat în pat, sutiene pentru alăptat,
bretele pentru sutiene (piese vestimentare),
sutiene fără bretele (articole de îmbrăcăminte),
costume de baie întregi cu bureți pentru sutien,
chiloți pentru femei, lenjerie intimă, corsete
(lenjerie intimă), lenjerie intimă antiperspirantă,
combinezoane (lenjerie intimă), lenjerie intimă tip
boxer, lenjerie intimă pentru modelarea corpului.
35. Publicitate, servicii de vânzare cu
amănuntul, servicii de vânzare cu ridicata si
servicii de vânzare online în legătură cu:
acoperitori pentru mameloane, bluze de corp,
bluzițe de noapte, body-uri (lenjerie de corp),
body-uri (articole de îmbrăcăminte), body-uri
din plasă, boxeri pentru băieți (lenjerie intimă),
burtiere (lenjerie de corp), burtiere tip chilot,
bustiere, bustiere sport, bustiere sport care
absorb umezeala, camizole, chiloți, chiloți de
damă, chiloți tanga, combinezoane (lenjerie de
corp), combinezoane pentru bebeluși, compleuri
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de dormit, corsete, cămăși de noapte japoneze
(nemaki), cămăși de noapte pentru femei,
cămăși lungi purtate sub chimonouri (koshimaki),
cămăși purtate sub chimonouri (juban), lenjerie
intimă și de noapte, corsete (lenjerie), crinoline,
halate, jupoane, jupoane scurte, lenjerie de corp,
lenjerie de corp lungă, lenjerie de corp pentru
bebeluși, lenjerie de corp termică, lenjerie de
damă, lenjerie funcțională, lenjerie intimă de
damă, lenjerie intimă de unică folosință, lenjerie
intimă pentru bărbați, lenjerie intimă sudorifugă,
lenjerie intimă tricotată, lenjerie lungă, lenjerie
pentru gravide, maiouri interioare sau de noapte
pentru femei, neglijeuri, măști pentru dormit,
pantalonași tiviți cu volănașe, pantaloni de corp,
pantaloni de pijama, îmbrăcăminte de noapte,
pantaloni pentru copii (îmbrăcăminte), pijamale,
pijamale (numai din tricot), pijamale pentru
fetițe, pijamale pentru gravide, suspensoare
(lenjerie de corp), sutiene aderente, sutiene fără
bretele, sutiene și brasiere, veste termice, șorturi
femeiești sub formă de lenjerie intimă, șosete
pentru purtat în pat, sutiene pentru alăptat,
bretele pentru sutiene (piese vestimentare),
sutiene fără bretele (articole de îmbrăcăminte),
costume de baie întregi cu bureți pentru sutien,
chiloți pentru femei, lenjerie intimă, corsete
(lenjerie intimă), lenjerie intimă antiperspirantă,
combinezoane (lenjerie intimă), lenjerie intimă tip
boxer, lenjerie intimă pentru modelarea corpului.

───────

(210) M 2021 06493 (111)182597
(151) 07/09/2021
(732) D.V.R. PHARMA SRL, STR.

MILANO NR. 12, CAM. 2, SAT
PREJMER, JUD. BRAŞOV,
COMUNA PREJMER, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

HEPATO DETOX by DVR
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, substanțe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
suplimente dietetice de uz uman şi veterinar,
toate aceste produse destinate detoxifierii.
35. Servicii de comerţ cu produse naturiste
proprii, servicii de publicitate cu privire la
produsele naturiste proprii.

───────

(210) M 2021 06495 (111)182598
(151) 07/09/2021
(732) D.V.R. PHARM SRL , STR.

MILANO NR. 12, CAM. 2, SAT
PREJMER, JUD. BRAŞOV,
COMUNA PREJMER, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

RESPIRATOR DETOX by DVR

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

5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, substanțe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
suplimente dietetice de uz uman şi veterinar,
plasturi, toate aceste produse destinate
detoxifierii.
35. Servicii de comerţ cu produse naturiste
proprii, servicii de publicitate cu privire la
produsele naturiste proprii.

───────

(210) M 2021 06516 (111)182203
(151) 07/09/2021
(732) S.C. GEMENELE FOLCLORULUI

MARAMURESEAN SRL,
STR. BÂLENI NR. 41, JUDEŢ
MARAMUREŞ, SĂLIŞTEA DE SUS,
437295, MARAMUREȘ, ROMANIA

(540)

ALBASTRU RURAL

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

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

───────
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(210) M 2021 06523 (111)182223
(151) 08/09/2021
(732) DRAGOŞ-OVIDIU ARGEŞANU,

STR. GÂRNIŢEI NR. 8, BL. 36,
SC. 1, ET. 4, AP. 27, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

ARGEŞANU DRAGOŞ-OVIDIU
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Educație, divertisment și sport, servicii de
editare, întocmire de rapoarte și redactare
de texte altele decât cele publicitare, servicii
educative, de divertisment și sportive.
44. Servicii de asistență medicală pentru
oameni, asistență sanitară în legătură cu
exercițiile terapeutice, asistență sanitară în
legătură cu terapia de relaxare, asisten ță
sanitară în legătură cu naturopatia, asistență
sanitară în legătură cu homeopatia, asistență
sanitară în legătură cu hidroterapia, asistență
sanitară în legătură cu chiropractica, asistență
sanitară în legătură cu acupunctura, asistență
sanitară în leg ătură cu osteopatia, asistență
sanitară în legătură cu ajunarea, asistență
medicală la domiciliu, asistarea persoanelor în
vederea renunțării la fumat.
45. Consultanță în domeniul relațiilor personale,
călăuzire (spirituală), furnizare de sprijin
emoțional pentru familii, furnizare de servicii
de suport personal pentru familiile pacienților
care suferă de boli care le pun în pericol viața,
furnizare de servicii de suport personal pentru
pacienții care suferă de cancer și pentru familiile
acestora, furnizare de servicii pentru sprijinirea
pacienților, oferite pacienților din spitale și din
instituții de îngrijire pe termen lung.

───────

(210) M 2021 06524 (111)182222
(151) 08/09/2021
(732) LUCIAN PETRICĂ GEORGESCU,

STR. CHEIUL DÂMBOVIŢEI NR.
26, VILA C173, AP. 1, JUDEŢ
ILFOV, POPESTI-LEORDENI,
ILFOV, ROMANIA

(540)

GEORGESCU
LUCIAN-PETRICĂ

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

41. Educație, divertisment și sport, servicii de
editare, întocmire de rapoarte și redactare
de texte altele decât cele publicitare, servicii
educative, de divertisment și sportive.
44. Servicii de asistență medicală pentru
oameni, asistență sanitară în legătură cu
exercițiile terapeutice, asistență sanitară în
legătură cu terapia de relaxare, asisten ță
sanitară în legătură cu naturopatia, asistență
sanitară în legătură cu homeopatia, asistență
sanitară în legătură cu hidroterapia, asistență
sanitară în legătură cu chiropractica, asistență
sanitară în legătură cu acupunctura, asistență
sanitară în leg ătură cu osteopatia, asistență
sanitară în legătură cu ajunarea, asistență
medicală la domiciliu, asistarea persoanelor în
vederea renunțării la fumat.
45. Consultanță în domeniul relațiilor personale,
călăuzire (spirituală), furnizare de sprijin
emoțional pentru familii, furnizare de servicii
de suport personal pentru familiile pacienților
care suferă de boli care le pun în pericol viața,
furnizare de servicii de suport personal pentru
pacienții care suferă de cancer și pentru familiile
acestora, furnizare de servicii pentru sprijinirea
pacienților, oferite pacienților din spitale și din
instituții de îngrijire pe termen lung.

───────
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(210) M 2021 06531 (111)182235
(151) 08/09/2021
(732) PAS CONCEPT SRL, STR.

ALEEA METEOROLOGIEI NR.
26E, CAMERA 1, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENȚIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ, STR. 11 IUNIE NR.
51, BL. 1, SC. A, AP. 4, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

THE HOME DESIGN THERAPY
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Servicii de informații comerciale furnizate
online prin internet sau o rețea globală de
calculatoare, servicii de informații comerciale
furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, publicitate,
inclusiv publicitatea online în rețele informatice,
servicii de marketing, publicitate şi promovare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu mobilă, servicii de comerț cu amănuntul în
legătură cu căni și pahare, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu materiale textile,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu articole de grădinărit, servicii de vânzare
cu amănuntul referitoare la materiale textile
pentru casă, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu articole de mobilier, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu veselă,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente de iluminat, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu obiecte de papetărie,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu decorațiuni festive, servicii de fidelizare,
motivare și recompensare, servicii de cercetare
de piață privind fidelizarea clienților, promovare
a vânzarilor prin programe de fidelizare a
clienților, organizare, gestionare și monitorizare
a programelor de fidelizare pentru clienți, servicii
de fidelizare de clienți în scopuri comerciale,
promoționale și/sau publicitare, administrare a
afacerilor pentru puncte de vânzare cu ridicată
și cu amănuntul, administrare a afacerilor pentru
puncte de vânzare cu ridicată, administrare de
concursuri în scopuri publicitare, consiliere cu
privire la produse de consum, furnizarea unei
piețe online pentru cumpărătorii și vânzatorii
de bunuri și servicii, organizare de tranzacții
comerciale pentru alte persoane prin intermediul

shop-urilor online, servicii administrative pentru
preluarea comenzilor, servicii de comenzi online,
servicii de comenzi online computerizate, servicii
de telemarketing, administrare a programelor
de stimulare pentru promovarea vânzarii
de produse și servicii ale terților, afișare
de anunțuri publicitare pentru pentru terți,
analiză reacției la publicitate și cercetare de
piață, campanii de marketing, dezvoltare de
campanii promoționale, dezvoltare de strategii
și concepte de marketing, distribuirea de
materiale publicitare, de marketing și materiale
promoționale, furnizare și închiriere de spațiu,
timpi și mijloace de publicitate, distribuire
de eșantioane, regruparea, pentru terţi, de
produse de mobilier, decorațiuni interioare,
veselă, echipamente de ilumina, obiecte de
papetărie, căni și pahare, materiale textile pentru
casă, articole de grădinărit, decorațiuni festive,
pentru a permite clienților să le vadă și să le
achiziționeze cât mai comod, prin magazine en
gros sau en detail, prin cataloage de vânzare
prin corespondență, prin mijloace electronice,
prin intermediul site-urilor web și prin intermediul
emisiunilor de teleshopping.

───────

(210) M 2021 06552 (111)182418
(151) 09/09/2021
(732) SALINA TITAN SRL, STR. CODRII

NEAMTULUI NR. 5-7, BL. C, ET. 10,
AP. 112, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

TERRA SALIN
Terapie Respiratorie

În conformitate cu prevederile art. 22 din Legea
nr. 84/1998, republicată, conform adresei
înregistrată cu nr. OSIM 1000722 din data

10.01.2022, solicitantul nu revendică un drept
exclusiv asupra denumirii: "Terapie Respiratorie".
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(531) Clasificare Viena: 05.01.05; 05.03.11;
29.01.12; 27.05.01; 27.05.17

clase:
10. Aparate de terapie respiratorie, aparate
pentru exerciții respiratorii, aparate pentru
aerosoli de uz medical, aparate pentru
ameliorarea afecțiunilor pulmonare, aparate
pentru ameliorarea dificultăților de respirație,
camere de inhalare, vaporizatoare pentru
tratarea afecțiunilor căilor respiratorii superioare,
vaporizatoare electrice pentru administrarea
produselor de inhalat cu vapori, nebulizatoare
pentru terapia respiratorie, nebulizatoare.
44. Asistență sanitară în legătură cu terapia
de relaxare, asistență sanitară în legătură cu
naturopatia, consiliere în materie de sănătate,
consiliere privind terapia ocupațională, consiliere
și consultanță legate de stilul de viață în
scop medical, consultanță privind îngrijirea
sănătății, consultanță profesională în materie de
sănătate, consultanță profesională în materie
de îngrijire a sănătății, furnizare de instalații
în scopul reabilitării sănătății, furnizare de
recomandări în materie de alergii, servicii de
aromaterapie, servicii de evaluare a sănătății,
servicii de informare și consiliere cu privire
la sănătate, servicii de meditație, servicii
de muzicoterapie, servicii de terapie, servicii
de terapie a insomniei, servicii de terapie
ocupațională și reabilitare, tratarea alergiilor,
tratamente terapeutice pentru corp, tratamente
terapeutice pentru față, servicii balneare pentru
sănătatea și bunăstarea corpului și a spiritului.

───────

(210) M 2021 06568 (111)182323
(151) 09/09/2021
(732) KOREA B&C CO., LTD.,

(740) DENNEMEYER & ASSOCIATES SRL,
STR. AUREL VLAICU 94, JUDEȚ
BRAȘOV, BRAȘOV, 500178, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

DIBLANC

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 26.01.03;
26.04.03; 26.11.03

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

3. Produse cosmetice, preparate cosmetice
pentru rejuvenarea pielii, preparate cosmetice
pentru protejarea pielii de razele solare, ulei
de protecție solară (produse cosmetice), seruri
(produse cosmetice), produse cosmetice pentru
utilizare pe piele, preparate fitocosmetice, geluri
de baie și de duș, lapte demachiant, geluri, loțiuni
și creme, produse cosmetice pentru îngrijirea
si infrumusetarea corpului, machiaj pentru corp,
machiaj pentru ochi, produse cosmetice sub
formă de loțiuni, produse cosmetice pentru
masaj, machiaj, preparate cosmetice pentru păr
și pielea capului, geluri și uleiuri pentru bronzare
(produse cosmetice), pachet de măști pentru uz
cosmetic, măști pentru piele de uz cosmetic,
nuanțator de buze, luciu de buze, balsam de
buze, rujuri, carcase pentru ruj, cremă pentru
buze, contur de buze, bază pentru machiajul
buzelor, creioane de buze.

───────

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

511, 285-10, EOBONGJI-GIL, 
GYEONGSAN-SI,
GYEONGSANGBUK-DO, 38578,
REPUBLICA COREEA
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(210) M 2021 06576 (111)182491
(151) 10/09/2021
(732) WHITE DEALS SRL, SOS.

PANTELIMON NR.256, BL. 53,
SC.A , ET.9, AP. 49, SECTOR 2,
BUCURESTI, 021648, ROMANIA

(540)

TCS
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Cântare electrice, cântare electronice,
cântare pentru scrisori, cântare pentru bebeluși,
cântare de baie, cântare de bucătărie, greutăți
pentru cântare, cântare electronice portabile,
cântare de baie digitale, cântare electronice
pentru bucătărie, cântare de uz medical, cântare
electronice digitale portabile, cântare electronice
pentru uz personal, cântare de birou pentru
scrisori, cântare de uz menajer pentru scrisori.

───────

(210) M 2021 06603 (111)182354
(151) 10/09/2021
(732) SC MATCA NATURALS SRL, STR.

GOSPODARI NR 11A, JUD. IAŞI,
IAŞI, 700011, IAȘI, ROMANIA

(540)

Smoked Sunday
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Apă de colonie, apă de lavandă, apă de
parfum, apă de toaletă, apă parfumată, creme
aromoterapeutice, creme parfumate, deodorante
de corp (parfumerie), extracte de parfum, loțiuni
pentru aromoterapie, loțiuni și creme de corp
parfumate, produse de parfumerie, parfumuri
naturale, preparate parfumate, produse de
parfumerie, uleiuri esenţiale, sprayuri pentru
corp (nemedicinale), preparate pentru îngrijirea
pielii, a ochilor și a unghiilor, preparate și
tratamente pentru păr, săpunuri și geluri,
apă micelară, bureți impregnați cu produse
de toaletă, creme bb de înfrumusețare,
cosmetice de îngrijire a frumuseții, creme fluide
(cosmetice), creme și loțiuni cosmetice, extracte
din plante de uz cosmetic, gel de baie și
de duș, geluri de corp, geluri pentru corp

şi faţă (cosmetice), lapte de înfrumusețare,
loțiuni de înfrumusețare, măşti pentru faţă şi
corp, măști cosmetice de curățare pentru față,
preparate cosmetice de exfoliere pentru față,
preparate cosmetice pentru baie și pentru duș,
preparate de duș pentru igiena personală sau
folosite ca deodorant (produse de toaletă),
preparate nemedicamentoase de îngrijire a
corpului, preparate pentru baie și duș, preparate
pentru înfrumusețare nemedicinale, preparate
pentru îngrijirea pielii, preparate pentru spălat,
de uz personal, produse cosmetice pentru
machiaj (aplicate pe piele), produse cosmetice
pentru piele, produse cosmetice sub formă
de creme, produse cosmetice sub formă de
pudră, produse de spălare a părului și corpului,
produse exfoliante pentru picioare, produse
pentru curățenie și igienă personală, pudră
cremoasă pentru față, pudră de mâini, seruri de
uz cosmetic, serumuri de înfrumusețare, spume
de curățare a pielii, spume de curățare pentru
corp, spume pentru duș, spumă de baie și de
duș, uleiuri de baie și duș (nemedicinale), uleiuri
de duș nemedicamentoase, uleiuri de față, uleiuri
de masaj pentru față, uleiuri pentru corp şi pentru
faţă, uleiuri pentru masaj corporal, unt de față,
unt pentru faţă şi corp, șervețele impregnate
cu uleiuri esențiale, de uz cosmetic, șervețele
impregnate pentru curățare (nemedicinale și
pentru uz personal), șervețele pentru curățare
utilizate pentru igiena intimă feminină, șervețele
umede pentru uz igienic și cosmetic, arome
(uleiuri esenţiale), extracte de flori (parfumerie),
parfumuri lichide, parfumuri solide, produse de
parfumerie sintetice, sprayuri parfumate pentru
corp, uleiuri naturale pentru parfumuri, produse
de toaletă antiperspirante, antitranspirante de uz
personal, antitranspirante sub formă de sprayuri,
deodorante antiperspirante, deodorante cu bilă
(produse de toaletă), deodorante de uz personal,
deodorante de uz personal (parfumerie),
deodorante pentru îngrijirea corpului, sprayuri
pentru corp, săpunuri deodorante, creme
cosmetice pentru duș, geluri de uz cosmetic,
produse de săpun, săpun de duș, săpun
de înfrumusețare, săpun lichid, săpun pentru
igiena personală, săpun pentru piele, săpun
pentru utilizare fără apă, șampoane pentru corp,
sapunuri parfumate, săpunuri, săpunuri cremă,
săpunuri cu aloe, săpunuri de față, săpunuri
pentru toaletă, săpunuri pentru îngrijirea
corporală, cosmetice funcționale.

───────
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(210) M 2021 06606 (111)182353
(151) 10/09/2021
(732) SC MATCA NATURALS SRL, STR.

GOSPODARI NR 11A, JUD. IAŞI,
IAŞI, 70011, IAȘI, ROMANIA

(540)

PIANISTA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Apă de colonie, apă de lavandă, apă de
parfum, apă de toaletă, apă parfumată, creme
aromoterapeutice, creme parfumate, deodorante
de corp (parfumerie), extracte de parfum, loțiuni
pentru aromoterapie, loțiuni și creme de corp
parfumate, produse de parfumerie, parfumuri
naturale, preparate parfumate, produse de
parfumerie, uleiuri esenţiale, sprayuri pentru
corp (nemedicinale), preparate pentru îngrijirea
pielii, a ochilor și a unghiilor, preparate și
tratamente pentru păr, săpunuri și geluri,
apă micelară, bureți impregnați cu produse
de toaletă, creme bb de înfrumusețare,
cosmetice de îngrijire a frumuseții, creme fluide
(cosmetice), creme și loțiuni cosmetice, extracte
din plante de uz cosmetic, gel de baie și
de duș, geluri de corp, geluri pentru corp
şi faţă (cosmetice), lapte de înfrumusețare,
loțiuni de înfrumusețare, măşti pentru faţă şi
corp, măști cosmetice de curățare pentru față,
preparate cosmetice de exfoliere pentru față,
preparate cosmetice pentru baie și pentru duș,
preparate de duș pentru igiena personală sau
folosite ca deodorant (produse de toaletă),
preparate nemedicamentoase de îngrijire a
corpului, preparate pentru baie și duș, preparate
pentru înfrumusețare nemedicinale, preparate
pentru îngrijirea pielii, preparate pentru spălat,
de uz personal, produse cosmetice pentru
machiaj (aplicate pe piele), produse cosmetice
pentru piele, produse cosmetice sub formă
de creme, produse cosmetice sub formă de
pudră, produse de spălare a părului și corpului,
produse exfoliante pentru picioare, produse
pentru curățenie și igienă personală, pudră
cremoasă pentru față, pudră de mâini, seruri de
uz cosmetic, serumuri de înfrumusețare, spume
de curățare a pielii, spume de curățare pentru
corp, spume pentru duș, spumă de baie și de
duș, uleiuri de baie și duș (nemedicinale), uleiuri
de duș nemedicamentoase, uleiuri de față, uleiuri
de masaj pentru față, uleiuri pentru corp şi pentru
faţă, uleiuri pentru masaj corporal, unt de față,
unt pentru faţă şi corp, șervețele impregnate

cu uleiuri esențiale, de uz cosmetic, șervețele
impregnate pentru curățare (nemedicinale și
pentru uz personal), șervețele pentru curățare
utilizate pentru igiena intimă feminină, șervețele
umede pentru uz igienic și cosmetic, șervețele
umede pentru îngrijirea bebelușului impregnate
cu preparate de curățat.

───────

(210) M 2021 06607 (111)182355
(151) 10/09/2021
(732) SC MATCA NATURALS SRL, STR

GOSPODARI NR 11A, JUD. IASI,
IASI, 70011, IAȘI, ROMANIA

(540)

LURRA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Apă de colonie, apă de lavandă, apă de
parfum, apă de toaletă, apă parfumată, creme
aromoterapeutice, creme parfumate, deodorante
de corp (parfumerie), extracte de parfum, loțiuni
pentru aromoterapie, loțiuni și creme de corp
parfumate, produse de parfumerie, parfumuri
naturale, preparate parfumate, produse de
parfumerie, uleiuri esenţiale, sprayuri pentru
corp (nemedicinale), preparate pentru îngrijirea
pielii, a ochilor și a unghiilor, preparate și
tratamente pentru păr, săpunuri și geluri,
apă micelară, bureți impregnați cu produse
de toaletă, creme bb de înfrumusețare,
cosmetice de îngrijire a frumuseții, creme fluide
(cosmetice), creme și loțiuni cosmetice, extracte
din plante de uz cosmetic, gel de baie și
de duș, geluri de corp, geluri pentru corp
şi faţă (cosmetice), lapte de înfrumusețare,
loțiuni de înfrumusețare, măşti pentru faţă şi
corp, măști cosmetice de curățare pentru față,
preparate cosmetice de exfoliere pentru față,
preparate cosmetice pentru baie și pentru duș,
preparate de duș pentru igiena personală sau
folosite ca deodorant (produse de toaletă),
preparate nemedicamentoase de îngrijire a
corpului, preparate pentru baie și duș, preparate
pentru înfrumusețare nemedicinale, preparate
pentru îngrijirea pielii, preparate pentru spălat,
de uz personal, produse cosmetice pentru
machiaj (aplicate pe piele), produse cosmetice
pentru piele, produse cosmetice sub formă
de creme, produse cosmetice sub formă de
pudră, produse de spălare a părului și corpului,
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produse exfoliante pentru picioare, produse
pentru curățenie și igienă personală, pudră
cremoasă pentru față, pudră de mâini, seruri de
uz cosmetic, serumuri de înfrumusețare, spume
de curățare a pielii, spume de curățare pentru
corp, spume pentru duș, spumă de baie și de
duș, uleiuri de baie și duș (nemedicinale), uleiuri
de duș nemedicamentoase, uleiuri de față, uleiuri
de masaj pentru față, uleiuri pentru corp şi pentru
faţă, uleiuri pentru masaj corporal, unt de față,
unt pentru faţă şi corp, șervețele impregnate
cu uleiuri esențiale, de uz cosmetic, șervețele
impregnate pentru curățare (nemedicinale
și pentru uz personal), șervețele pentru
curățare utilizate pentru igiena intimă feminină,
șervețele umede pentru uz igienic și cosmetic,
șervețele umede pentru îngrijirea bebelușului
impregnate cu preparate de curățat aromatizanți
pentru parfumuri, arome(uleiuri esenţiale),
extracte de flori (parfumerie), parfumuri lichide,
parfumuri solide, produse de parfumerie
sintetice, sprayuri parfumate pentru corp,
uleiuri naturale pentru parfumuri, antiperspirant
(produse de toaletă -e), antitranspirante de uz
personal, antitranspirante sub formă de sprayuri,
deodorante antiperspirante, deodorante cu bilă
(produse de toaletă), deodorante de uz personal,
deodorante de uz personal (parfumerie),
deodorante pentru îngrijirea corpului, sprayuri
pentru corp, săpunuri deodorante, creme
cosmetice pentru duș, geluri de uz cosmetic,
produse de săpun, săpun de duș, săpun
de înfrumusețare, săpun lichid, săpun pentru
igiena personală, săpun pentru piele, săpun
pentru utilizare fără apă, șampoane pentru corp,
sapunuri parfumate, săpunuri, săpunuri cremă,
săpunuri cu aloe, săpunuri de față, săpunuri
pentru toaletă, săpunuri pentru îngrijirea
corporală, cosmetice funcționale.

───────

(210) M 2021 06609 (111)182357
(151) 10/09/2021
(732) SC MATCA NATURALS SRL, STR

GOSPODARI NR 11A, JUD. IAŞI,
IAŞI, 70011, IAȘI, ROMANIA

(540)

OPERA 9
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

3. Apă de colonie, apă de lavandă, apă de
parfum, apă de toaletă, apă parfumată, creme
aromoterapeutice, creme parfumate, deodorante
de corp (parfumerie), extracte de parfum, loțiuni
pentru aromoterapie, loțiuni și creme de corp
parfumate, produse de parfumerie, parfumuri
naturale, preparate parfumate, produse de
parfumerie, uleiuri esenţiale, sprayuri pentru
corp (nemedicinale), preparate pentru îngrijirea
pielii, a ochilor și a unghiilor, preparate și
tratamente pentru păr, săpunuri și geluri,
apă micelară, bureți impregnați cu produse
de toaletă, creme bb de înfrumusețare,
cosmetice de îngrijire a frumuseții, creme fluide
(cosmetice), creme și loțiuni cosmetice, extracte
din plante de uz cosmetic, gel de baie și
de duș, geluri de corp, geluri pentru corp
şi faţă (cosmetice), lapte de înfrumusețare,
loțiuni de înfrumusețare, măşti pentru faţă şi
corp, măști cosmetice de curățare pentru față,
preparate cosmetice de exfoliere pentru față,
preparate cosmetice pentru baie și pentru duș,
preparate de duș pentru igiena personală sau
folosite ca deodorant (produse de toaletă),
preparate nemedicamentoase de îngrijire a
corpului, preparate pentru baie și duș, preparate
pentru înfrumusețare nemedicinale, preparate
pentru îngrijirea pielii, preparate pentru spălat,
de uz personal, produse cosmetice pentru
machiaj (aplicate pe piele), produse cosmetice
pentru piele, produse cosmetice sub formă
de creme, produse cosmetice sub formă de
pudră, produse de spălare a părului și corpului,
produse exfoliante pentru picioare, produse
pentru curățenie și igienă personală, pudră
cremoasă pentru față, pudră de mâini, seruri de
uz cosmetic, serumuri de înfrumusețare, spume
de curățare a pielii, spume de curățare pentru
corp, spume pentru duș, spumă de baie și
de duș, uleiuri de baie și duș (nemedicinale),
uleiuri de duș nemedicamentoase, uleiuri de
față, uleiuri de masaj pentru față, uleiuri
pentru corp şi pentru faţă, uleiuri pentru masaj
corporal, unt de față, unt pentru faţă şi
corp, șervețele impregnate cu uleiuri esențiale,
de uz cosmetic, șervețele impregnate pentru
curățare (nemedicinale și pentru uz personal),
șervețele pentru curățare utilizate pentru igiena
intimă feminină, șervețele umede pentru uz
igienic și cosmetic, arome (uleiuri esenţiale),
extracte de flori (parfumerie), parfumuri lichide,
parfumuri solide, produse de parfumerie
sintetice, sprayuri parfumate pentru corp,
uleiuri naturale pentru parfumuri, antiperspirant
(produse de toaletă -e), antitranspirante de uz
personal, antitranspirante sub formă de sprayuri,
deodorante antiperspirante, deodorante cu bilă
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(produse de toaletă), deodorante de uz personal,
deodorante de uz personal (parfumerie),
deodorante pentru îngrijirea corpului, sprayuri
pentru corp, săpunuri deodorante, creme
cosmetice pentru duș, geluri de uz cosmetic,
produse de săpun, săpun de duș, săpun
de înfrumusețare, săpun lichid, săpun pentru
igiena personală, săpun pentru piele, săpun
pentru utilizare fără apă, șampoane pentru corp,
sapunuri parfumate, săpunuri, săpunuri cremă,
săpunuri cu aloe, săpunuri de față, săpunuri
pentru toaletă, săpunuri pentru îngrijirea
corporală, cosmetice funcționale.

───────

(210) M 2021 06610 (111)182358
(151) 10/09/2021
(732) SC MATCA NATURALS SRL, STR

GOSPODARI NR 11A, JUD. IAŞI,
IAŞI, 70011, IAȘI, ROMANIA

(540)

WOODY PIPERINE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Apă de colonie, apă de lavandă, apă de
parfum, apă de toaletă, apă parfumată, creme
aromoterapeutice, creme parfumate, deodorante
de corp (parfumerie), extracte de parfum, loțiuni
pentru aromoterapie, loțiuni și creme de corp
parfumate, produse de parfumerie, parfumuri
naturale, preparate parfumate, produse de
parfumerie, uleiuri esenţiale, sprayuri pentru
corp (nemedicinale), preparate pentru îngrijirea
pielii, a ochilor și a unghiilor, preparate și
tratamente pentru păr, săpunuri și geluri,
apă micelară, bureți impregnați cu produse
de toaletă, creme bb de înfrumusețare,
cosmetice de îngrijire a frumuseții, creme fluide
(cosmetice), creme și loțiuni cosmetice, extracte
din plante de uz cosmetic, gel de baie și
de duș, geluri de corp, geluri pentru corp
şi faţă (cosmetice), lapte de înfrumusețare,
loțiuni de înfrumusețare, măşti pentru faţă şi
corp, măști cosmetice de curățare pentru față,
preparate cosmetice de exfoliere pentru față,
preparate cosmetice pentru baie și pentru duș,
preparate de duș pentru igiena personală sau
folosite ca deodorant (produse de toaletă),
preparate nemedicamentoase de îngrijire a
corpului, preparate pentru baie și duș, preparate
pentru înfrumusețare nemedicinale, preparate

pentru îngrijirea pielii, preparate pentru spălat,
de uz personal, produse cosmetice pentru
machiaj (aplicate pe piele), produse cosmetice
pentru piele, produse cosmetice sub formă
de creme, produse cosmetice sub formă de
pudră, produse de spălare a părului și corpului,
produse exfoliante pentru picioare, produse
pentru curățenie și igienă personală, pudră
cremoasă pentru față, pudră de mâini, seruri de
uz cosmetic, serumuri de înfrumusețare, spume
de curățare a pielii, spume de curățare pentru
corp, spume pentru duș, spumă de baie și
de duș, uleiuri de baie și duș (nemedicinale),
uleiuri de duș nemedicamentoase, uleiuri de
față, uleiuri de masaj pentru față, uleiuri
pentru corp şi pentru faţă, uleiuri pentru masaj
corporal, unt de față, unt pentru faţă şi
corp, șervețele impregnate cu uleiuri esențiale,
de uz cosmetic, șervețele impregnate pentru
curățare (nemedicinale și pentru uz personal),
șervețele pentru curățare utilizate pentru igiena
intimă feminină, șervețele umede pentru uz
igienic și cosmetic, arome(uleiuri esenţiale),
extracte de flori (parfumerie), parfumuri lichide,
parfumuri solide, produse de parfumerie
sintetice, sprayuri parfumate pentru corp,
uleiuri naturale pentru parfumuri, antiperspirant
(produse de toaletă -e), antitranspirante de uz
personal, antitranspirante sub formă de sprayuri,
deodorante antiperspirante, deodorante cu bilă
(produse de toaletă), deodorante de uz personal,
deodorante de uz personal (parfumerie),
deodorante pentru îngrijirea corpului, sprayuri
pentru corp, săpunuri deodorante, creme
cosmetice pentru duș, geluri de uz cosmetic,
produse de săpun, săpun de duș, săpun
de înfrumusețare, săpun lichid, săpun pentru
igiena personală, săpun pentru piele, săpun
pentru utilizare fără apă, șampoane pentru corp,
sapunuri parfumate, săpunuri, săpunuri cremă,
săpunuri cu aloe, săpunuri de față, săpunuri
pentru toaletă, săpunuri pentru îngrijirea
corporală, cosmetice funcționale, geluri pentru
mâini.

───────
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(210) M 2021 06611 (111)182356
(151) 10/09/2021
(732) SC MATCA NATURALS SRL, STR

GOSPODARI NR 11A, JUD. IAŞI,
IAŞI, 70011, IAȘI, ROMANIA

(540)

GREEN MAREMOTO
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Apă de colonie, apă de lavandă, apă de
parfum, apă de toaletă, apă parfumată, creme
aromoterapeutice, creme parfumate, deodorante
de corp (parfumerie), extracte de parfum, loțiuni
pentru aromoterapie, loțiuni și creme de corp
parfumate, produse de parfumerie, parfumuri
naturale, preparate parfumate, produse de
parfumerie, uleiuri esenţiale, sprayuri pentru
corp (nemedicinale), preparate pentru îngrijirea
pielii, a ochilor și a unghiilor, preparate și
tratamente pentru păr, săpunuri și geluri,
apă micelară, bureți impregnați cu produse
de toaletă, creme bb de înfrumusețare,
cosmetice de îngrijire a frumuseții, creme fluide
(cosmetice), creme și loțiuni cosmetice, extracte
din plante de uz cosmetic, gel de baie și
de duș, geluri de corp, geluri pentru corp
şi faţă (cosmetice), lapte de înfrumusețare,
loțiuni de înfrumusețare, măşti pentru faţă şi
corp, măști cosmetice de curățare pentru față,
preparate cosmetice de exfoliere pentru față,
preparate cosmetice pentru baie și pentru duș,
preparate de duș pentru igiena personală sau
folosite ca deodorant (produse de toaletă),
preparate nemedicamentoase de îngrijire a
corpului, preparate pentru baie și duș, preparate
pentru înfrumusețare nemedicinale, preparate
pentru îngrijirea pielii, preparate pentru spălat,
de uz personal, produse cosmetice pentru
machiaj (aplicate pe piele), produse cosmetice
pentru piele, produse cosmetice sub formă
de creme, produse cosmetice sub formă de
pudră, produse de spălare a părului și corpului,
produse exfoliante pentru picioare, produse
pentru curățenie și igienă personală, pudră
cremoasă pentru față, pudră de mâini, seruri de
uz cosmetic, serumuri de înfrumusețare, spume
de curățare a pielii, spume de curățare pentru
corp, spume pentru duș, spumă de baie și de
duș, uleiuri de baie și duș (nemedicinale), uleiuri
de duș nemedicamentoase, uleiuri de față, uleiuri
de masaj pentru față, uleiuri pentru corp şi pentru
faţă, uleiuri pentru masaj corporal, unt de față,
unt pentru faţă şi corp, șervețele impregnate

cu uleiuri esențiale, de uz cosmetic, șervețele
impregnate pentru curățare (nemedicinale
și pentru uz personal), șervețele pentru
curățare utilizate pentru igiena intimă feminină,
șervețele umede pentru uz igienic și cosmetic,
șervețele umede pentru îngrijirea bebelușului
impregnate cu preparate de curățat aromatizanți
pentru parfumuri, arome (uleiuri esenţiale),
extracte de flori (parfumerie), parfumuri lichide,
parfumuri solide, produse de parfumerie
sintetice, sprayuri parfumate pentru corp,
uleiuri naturale pentru parfumuri, antiperspirant
(produse de toaletă -e), antitranspirante de uz
personal, antitranspirante sub formă de sprayuri,
deodorante antiperspirante, deodorante cu bilă
(produse de toaletă), deodorante de uz personal,
deodorante de uz personal (parfumerie),
deodorante pentru îngrijirea corpului, sprayuri
pentru corp, săpunuri deodorante, creme
cosmetice pentru duș, geluri de uz cosmetic,
produse de săpun, săpun de duș, săpun
de înfrumusețare, săpun lichid, săpun pentru
igiena personală, săpun pentru piele, săpun
pentru utilizare fără apă, șampoane pentru corp,
sapunuri parfumate, săpunuri, săpunuri cremă,
săpunuri cu aloe, săpunuri de față, săpunuri
pentru toaletă, săpunuri pentru îngrijirea
corporală, cosmetice funcționale, geluri pentru
mâini.

───────
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(210) M 2021 06618 (111)182401
(151) 13/09/2021
(732) T&C DIVISION ENTERPRISE, STR.

PINULUI, NR. 13, JUD. PRAHOVA,
ORAȘ BUȘTENI, PRAHOVA,
ROMANIA

(740) CAVESCU SI ASOCIATII, STR.
GRIVIŢA, NR. 37E, JUD. ILFOV,
OTOPENI, ILFOV, ROMANIA

(540)

ENERGYLAB

(531) Clasificare Viena: 27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Suporturi de mouse, mouse-uri (informatică),
mouse (periferice de calculator), mouse-uri
scaner, mouse-uri de calculator, mouse-uri
pentru computer, mouse-uri de calculator fără
fir, memorii usb, memorii usb (neînregistrate),
tastaturi, tastaturi multifuncționale, tastaturi
de calculator, amplificator imagine pentru
ecranul telefoanelor inteligente, boxe de
calculator, carduri pentru pc, cititoare de
compact-discuri folosite la calculatoare, creioane
optice, gadgeturi la purtător (dispozitive
periferice pentru calculatoare), huse (adaptate)
pentru calculatoare, huse pentru cd-playere,
imprimante pentru calculator, huse pentru
tastaturi de calculator, joystick-uri pentru
calculator, stilouri electronice, stilusuri pentru
ecrane tactile, suporturi adaptate pentru
telefoane mobile, suporturi adaptate pentru
laptopuri, suporturi de încheietură pentru
tastaturi, table interactive (whiteboard) pentru
calculatoare, tastaturi de calculatoare, tastaturi
multifuncționale pentru calculatoare, tastaturi
pentru tablete, taste pentru tastatură de
calculator, telecomenzi pentru dispozitive
electronice mobile.

14. Articole de bijuterie din lanțuri răsucite,
bijuterii de corp, bijuterii de damă, bijuterii din
platină, bijuterii emailate, bijuterii pentru copii,
bijuterii-pandantive, brățări, brățări (bijuterii),
brățări cu mărgele din lemn, brățări de
identificare (bijuterii), brățări de plastic sub
formă de bijuterii, brățări de prietenie, brățări
din mărgele, brățări fabricate din cauciuc sau
silicon cu modele sau mesaje, brățări fabricate
din materiale textile brodate (bijuterii), brățări
folosite în scop caritabil, brățări pentru gleznă,
brățări și ceasuri combinate, lanțuri (bijuterii),
medalii, lanțuri răsucite (bijuterii) confecționate
din metale comune, medalioane (bijuterii),
medalioane, pandantive, talismane (bijuterii) din
metale comune, talismane pentru coliere.
25. Tricouri, tricouri imprimate, tricouri tip
polo, tricouri sportive fără mâneci, tricouri cu
mânecă scurtă, articole de îmbrăcăminte pentru
băieți, articole de îmbrăcăminte pentru sport,
articole de îmbrăcăminte termice, bandane,
baticuri, baticuri de purtat la gât, bentițe
de gât (părți de articole de îmbrăcăminte),
bentițe de protecție pentru urechi, bentițe
și manșete absorbante pentru tenis, benzi
antiperspirante pentru încheietură, bentițe și
manșete absorbante, bluze de trening, bluze
de antrenament, bluze scurte, bluze sport,
bluze sport cu mâneci scurte, bluze și șorturi
pentru sport, cagule pentru schiori, camasi cu
maneca lunga, centuri din materiale textile,
cămăși stil sport, ciorapi, ciorapi 3/4, ciorapi
antiperspiranți, ciorapi până la genunchi cu
bandă elastică, colanți, confecții, eșarfe, eșarfe
(articole de îmbrăcăminte), echipament sportiv,
fulare (îmbrăcăminte), fulare tubulare, fuste de
golf, fuste de tenis, îmbrăcăminte pentru bărbați,
femei și copii, jachete de trening, jachete sport,
jambiere, jambiere pentru genunchi (articole
de îmbrăcăminte), maiouri, mănuși de iarnă,
mănuși de schi, mănuși lungi fără deget,
mănuși pentru cicliști, mănuși pentru costume
impermeabile, măști pentru ochi, măști de
față (îmbrăcăminte), măști de față (articole de
modă), pantaloni de antrenament, pantaloni de
sport, pantaloni de trening, pantaloni scurți,
pantaloni scurți (articole de îmbrăcăminte),
pantaloni scurți de protecție, pantaloni sport,
pantaloni scurți pentru tenis, pantaloni scurți
pentru sport, pulovere, șorturi, șorturi pentru
sport, șorturi pentru fotbal american, șosete
pentru bărbați, șosete impermeabile, șosete
pentru sport, șosete pentru tenis, șosete peste
genunchi, șosete până la glezne, șosete termice,
șosete, jartiere pentru șosete bărbătești, șosete
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și ciorapi, treninguri (pentru sport), tricouri de
tenis.
35. Publicitate, servicii de vânzare cu
amănuntul, servicii de vânzare cu ridicata,
servicii de vânzare online în legătură cu, servicii
de vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu: suporturi de mouse, mouse-uri (informatică),
mouse (periferice de calculator), mouse-uri
scaner, mouse-uri de calculator, mouse-uri
pentru computer, mouse-uri de calculator fără
fir, memorii usb, memorii usb (neînregistrate),
tastaturi, tastaturi multifuncționale, tastaturi
de calculator, amplificator imagine pentru
ecranul telefoanelor inteligente, boxe de
calculator, carduri pentru pc, cititoare de
compact-discuri folosite la calculatoare, creioane
optice, gadgeturi la purtător (dispozitive
periferice pentru calculatoare), huse (adaptate)
pentru calculatoare, huse pentru cd-playere,
imprimante pentru calculator, huse pentru
tastaturi de calculator, joystick-uri pentru
calculator, stilouri electronice, stilusuri pentru
ecrane tactile, suporturi adaptate pentru
telefoane mobile, suporturi adaptate pentru
laptopuri, suporturi de încheietură pentru
tastaturi, table interactive (whiteboard) pentru
calculatoare, tastaturi de calculatoare, tastaturi
multifuncționale pentru calculatoare, tastaturi
pentru tablete, taste pentru tastatură de
calculator, telecomenzi pentru dispozitive
electronice mobile, articole de bijuterie din
lanțuri răsucite, bijuterii de corp, bijuterii de
damă, bijuterii din platină, bijuterii emailate,
bijuterii pentru copii, bijuterii-pandantive, brățări,
brățări (bijuterii), brățări cu mărgele din lemn,
brățări de identificare (bijuterii), brățări de plastic
sub formă de bijuterii, brățări de prietenie,
brățări din mărgele, brățări fabricate din cauciuc
sau silicon cu modele sau mesaje, brățări
fabricate din materiale textile brodate (bijuterii),
brățări folosite în scop caritabil, brățări pentru
gleznă, brățări și ceasuri combinate, lanțuri
(bijuterii), medalii, lanțuri răsucite (bijuterii)
confecționate din metale comune, medalioane
(bijuterii), medalioane, pandantive, talismane
(bijuterii) din metale comune, talismane pentru
coliere, shakere, sticle shaker vândute fără
conținut, tricouri, tricouri imprimate, tricouri tip
polo, tricouri sportive fără mâneci, tricouri cu
mânecă scurtă, articole de îmbrăcăminte pentru
băieți, articole de îmbrăcăminte pentru sport,
articole de îmbrăcăminte termice, bandane,
baticuri, baticuri de purtat la gât, bentițe
de gât (părți de articole de îmbrăcăminte),
bentițe de protecție pentru urechi, bentițe
și manșete absorbante pentru tenis, benzi
antiperspirante pentru încheietură, bentițe și

manșete absorbante, bluze de trening, bluze
de antrenament, bluze scurte, bluze sport,
bluze sport cu mâneci scurte, bluze și șorturi
pentru sport, cagule pentru schiori, camasi cu
maneca lunga, centuri din materiale textile,
cămăși stil sport, ciorapi, ciorapi 3/4, ciorapi
antiperspiranți, ciorapi până la genunchi cu
bandă elastică, colanți, confecții, eșarfe, eșarfe
(articole de îmbrăcăminte), echipament sportiv,
fulare (îmbrăcăminte), fulare tubulare, fuste de
golf, fuste de tenis, îmbrăcăminte pentru bărbați,
femei și copii, jachete de trening, jachete sport,
jambiere, jambiere pentru genunchi (articole
de îmbrăcăminte), maiouri, mănuși de iarnă,
mănuși de schi, mănuși lungi fără deget,
mănuși pentru cicliști, mănuși pentru costume
impermeabile, măști pentru ochi, măști de
față (îmbrăcăminte), măști de față (articole de
modă), pantaloni de antrenament, pantaloni de
sport, pantaloni de trening, pantaloni scurți,
pantaloni scurți (articole de îmbrăcăminte),
pantaloni scurți de protecție, pantaloni sport,
pantaloni scurți pentru tenis, pantaloni scurți
pentru sport, pulovere, șorturi, șorturi pentru
sport, șorturi pentru fotbal american, șosete
pentru bărbați, șosete impermeabile, șosete
pentru sport, șosete pentru tenis, șosete peste
genunchi, șosete până la glezne, șosete termice,
șosete, șosete (jartiere pentru -) bărbătești,
șosete și ciorapi, treninguri (pentru sport), tricouri
de tenis, mouse-uri pentru jocuri, batoane pe
bază de fructe ca substituți alimentari, batoane
pe bază de fructe și fructe nucifere, batoane
organice pe bază de nuci și semințe, batoane de
cereale și batoane energizante, batoane dulci,
batoane cu musli, batoane de cereale, batoane
de ciocolată, batoane de ovăz, batoane învelite
în ciocolată, batoane din pastă gumată, batoane
pe bază de grâu, batoane alimentare pe bază de
cereale, batoane de cereale bogate în proteine,
batoane pe bază de ciocolată ca substituți
alimentari, batoane pe bază de cereale ca
substituți alimentari, batoane energetice pe bază
de cereale, batoane pentru gustări conținând
un amestec de cereale, nuci și fructe uscate
(produse de cofetărie), gustări pe bază de
cereale, gustări pe bază de orez, preparate din
cereale acoperite cu zahăr și miere, preparate
din cereale care conțin tărâțe, preparate din
cereale care conțin tărâțe de ovăz, produse
din cereale sub formă de batoane, băuturi
energizante, băuturi energizante care conțin
cafeină, băuturi energizante (care nu sunt de
uz medical), pudre proteice, pudre proteice cu
arome de fructe, pudre proteice cu aromă de
ciocolată.

───────
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(210) M 2021 06624 (111)182202
(151) 13/09/2021
(732) VASILE MORAR, STR. PINULUI,

NR. 6, JUDETUL SIBIU,
CISNADIOARA, SIBIU, ROMANIA

(540)

SOCĂCIȚA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în
domeniul alimentației, 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 băuturi nealcoolice.

───────

(210) M 2021 06639 (111)182384
(151) 13/09/2021
(732) WOOLICIOUS SRL, STR.

PETRICANI NR. 3, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) NOMENIUS SRL, STR. PICTOR ION
NEGULICI NR. 12-14, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 011941, ROMANIA

(540)

Ana ca Zăpada
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
27. Decorațiuni de perete și tavan, învelitori de
pardoseală, învelitori de gazon artificial, acoperiri
pentru pereți din materiale textile, articole de
acoperire capitonate pentru tavanele existente,
tapet, covoare, carpete și preșuri, învelitori
de gazon artificial, linoleum, straturi suport
antiaderente, preșuri și covoare de mașină,
mochete (carpete), întărituri de bază pentru
covoare.
28. Jocuri, jucării şi obiecte de divertisment,
echipamente pentru jocuri video, articole de
gimnastică şi de sport, aparate pentru parcuri
de distracții și terenuri de joacă, articole și
echipament de sport, jucării, jocuri și articole
de joacă, echipament de locuri de joacă pentru
copii, echipamente pentru terenuri de joacă,
castele gonflabile pentru copii, accesorii de

mobilier pentru păpuși, aparate de joacă pentru
interior pentru copii, aeromodele, zmeie, seturi
de jucării, mese multifuncționale pentru copii
(jucării), jucării zornăitoare, jucării vorbitoare,
kituri de asamblat machete la scară (jucării),
machete auto (jucării), machete de animale
(jucării), machete de clădiri (jucării), machete
de plastic sub formă de jucării, machete
de structuri (jucării), jucării antistres, aparate
de exerciții de jucărie, aparate pentru jocuri
video, jocuri electronice de tip arcade și
aparate de jocuri electronice, articole de joacă
educative, articole fantezie pentru petreceri,
biciclete de jucărie, bastoane pentru majorete,
căluți-balansoar, case de păpuși, camere de aer
gonflabile pentru activități recreative acvatice,
corturi de joacă, tobogane, triciclete (articole de
joacă), trotinete, patine cu role în linie, accesorii
de protecție pentru coate pentru practicarea
patinajului, aparate de gimnastică, aparate de
interior pentru fitness, veste de protecție pentru
arte marțiale, trambuline, skateboarduri, schiuri,
saci de box, sănii, ringuri de box, protecții de
corp pentru sport, prăștii, popice, pompe pentru
mingi, platforme pentru exerciții, patine, parașute
de rezistență pentru antrenament fizic, piscine
gonflabile pentru agrement, mingi de sport, jocuri
sportive, leagăne pentru yoga, genți adaptate
articolelor de sport, genți adaptate pentru
transportul accesoriilor sportive, echipament
pentru înot, scaune de joc interactive pentru
jocuri video, mingi antistres pentru antrenarea
mâinilor, mingi antistres din materiale maleabile,
joystick-uri pentru jocuri video, console de
jocuri, console portabile pentru jocuri video,
controlere pentru console de jocuri, decorațiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun, decorații
festive, cadouri surpriză pentru invitații la
petreceri și pomi de crăciun artificiali, articole
fantezie pentru petreceri.
41. Servicii de editare, întocmire de rapoarte
și redactare de texte, altele decât cele
publicitare, servicii de rezervare de bilete în
domeniul educației, divertismentului și sportului,
servicii educative, de divertisment și sportive,
traducere și interpretare, educație, divertisment
și sport, coordonare, pregătire şi organizare
de evenimente de divertisment, culturale şi
artistice, producţie audio, video, multimedia şi
fotografie, servicii educative și de instruire,
servicii de rezervare de bilete în domeniul
educației, divertismentului și sportului, servicii
educative, de divertisment și sportive, educație,
divertisment și sport, organizare de evenimente
recreative, organizare de evenimente de
divertisment și evenimente culturale, organizare
de evenimente automobilistice, organizarea
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de evenimente sportive, producție de
evenimente sportive, organizare de evenimente
educative, coordonare de evenimente educative,
coordonare de evenimente culturale, organizare
de evenimente în scopuri culturale, organizarea
de evenimente culturale și artistice, organizare
de evenimente și competiții sportive, organizare
de evenimente și concursuri sportive, organizare
și coordonare de evenimente educaționale,
servicii furnizate de grădinițe (educație sau
divertisment), furnizare de cursuri educaționale,
servicii educative pentru dezvoltarea aptitudinilor
mentale ale copiilor, servicii educative pentru
dezvoltarea aptitudinilor intelectuale ale copiilor,
servicii educaționale pentru copii, servicii de
divertisment pentru copii, prestarea de servicii de
divertisment educativ pentru copii în centre after-
school, furnizare de spații de recreere, sub formă
de terenuri de joacă pentru copii, instruire pentru
părinți cu privire la creșterea copiilor, servicii
școlare, publicare de manuale școlare, instruire,
servicii educaționale și de predare.

───────

(210) M 2021 06646 (111)182714
(151) 23/07/2020
(732) Alcon Inc., RUE LOUIS - D'AFFRY

6, CH-1701, FRIBOURG , ELVEȚIA
(740) FRISCH & PARTNERS S.R.L., BLD.

CAROL I NR. 54, SC.B, ET.3, AP. 5,
SECTOR 2, BUCUREȘTI, 020915,
ROMANIA

(540)

X-WAVE

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

10. Aparate și instrumente medicale și
chirurgicale oftalmice destinate utilizării în
chirurgia ochiului, lentile intraoculare.

───────

(210) M 2021 06666 (111)182552
(151) 14/09/2021
(732) CLAUDIU POPA, STR.

ALMASULUI, NR. 3, APT. 23,
JUDEŢ CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR.
MIHAI VELICIU, NR. 21, APT. 1,
JUDEŢ CLUJ, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

(540)

BALENA ALBASTRĂ

(531) Clasificare Viena: 03.09.03; 29.01.15;
27.05.01; 27.05.17

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

37. Servicii de spălătorie auto self service.
───────

(591) Culori revendicate: bleumarin (HEX
#00A3E0), mov (HEX #5949A7), alb
(HEX #ffffff), negru (HEX #2D2926)
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(210) M 2021 06673 (111)182422
(151) 14/09/2021
(732) CONDIMENTARIUM, STR. CÂMPIA

LIBERTĂȚII NR. 4, BL. PM51,
SC. A, ET. 5, AP. 24, CAMERA
2, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) CĂVESCU ŞI ASOCIAŢII, STR.
GRIVIŢA NR. 37E, JUD. ILFOV,
OTOPENI, ILFOV, ROMANIA

(540)

INDIVAN
(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;

05.05.04; 05.09.23; 26.13.25; 29.01.15

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

43. Servicii oferite de baruri, servicii oferite de
bufete cu autoservire, servicii oferite de ceainării,
furnizare de alimente și băuturi dintr-o rulotă
mobilă, furnizare de alimente și băuturi pentru
oaspeți, furnizare de alimente și băuturi pentru
oaspeți în restaurante, furnizare de alimente
și băuturi în bistrouri, furnizare de alimente
și băuturi în restaurante și baruri, oranizare
de recepții pentru nunți (mâncare și băutură),
organizare de mese la hoteluri, servicii oferite
de pizzerii, pregătirea și furnizare de alimente și
băuturi destinate consumului imediat, preparare
de mâncăruri, preparare de mâncăruri pentru
alte persoane, pe bază de subcontractare,
servicii oferite de restaurante (servirea mesei),
servicii oferite de restaurante de delicatese,
restaurante specializate în preparate la grătar,
sculptură culinară, servicii ale barurilor, servicii
ale bistrourilor, servicii constând în furnizarea
de băuturi, servicii contractuale de alimentație,

servicii de baruri de sucuri de fructe, servicii
de bufet pentru barurile de cocteiluri, servicii
de cluburi cu restaurante private, servicii de
mâncare la pachet, servicii de mâncaruri și
băuturi la pachet, servicii de organizare de
banchete, servicii de ospitalitate (alimente și
băuturi), servicii de preparare a alimentelor,
servicii de restaurant cu servire la pachet, servicii
de restaurant și bar, servicii pentru furnizarea de
alimente, servicii pentru furnizarea de băuturi,
servicii pentru prepararea mâncărurilor și a
băuturilor, servicii prestate de bucătari personali,
servicii prestate de localurile unde se servește
înghețată, servicii în domeniul gustărilor, servire
de alimente și băuturi, servire de alimente și
băuturi pentru oaspeți, servire de alimente și
băuturi pentru oaspeți în restaurante, servire de
alimente și băuturi în restaurante și baruri.

───────

(210) M 2021 06677 (111)182599
(151) 15/09/2021
(732) DIVERS PRINTING

INCORPORATION SRL,
BD.FERDINAD, NR.116,
CAMERA1 , BL.B, SC.C, PARTER,
AP.32, CONSTANŢA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(540)

divers printing
În conformitate cu art. 22 al Legii nr. 84/1998,

republicata, conform adresei înregistrată cu nr.
OSIM 1002960/01.02.2022, solicitantul nu revendică

un drept exclusiv asupra denumirii: „printing”.

(591) Culori revendicate: roşu, portocaliu,
             galben, maro, verde, negru
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(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.01.02; 26.11.01; 26.04.05; 29.01.01;
29.01.02; 29.01.04; 29.01.06; 29.01.08

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

39. Stocarea fizică a documentelor digitale,
transportul documentelor digitale.
40. Printarea documentelor digitale,
inscipționarea de obiecte promoționale,
imprimare personalizată de obiecte
promoționale.
42. Stocarea electronică a documentelor
digitale.

───────

(210) M 2021 06684 (111)182348
(151) 15/09/2021
(732) VLAD-MIHAI HÎRLAV-

MAISTOROVICI, BD. REPUBLICII
NR. 108, BL. 12B2, AP. 29,
JUDETUL PRAHOVA, PLOIESTI,
PRAHOVA, ROMANIA

(740) CABINET PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ IOANA MANEA, STR.
MURGENI NR. 14, BL. L26, SC. 1, ET.
1, AP. 4, SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

vibrate festival
(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.15;

26.11.03

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

35. Publicitate, managementul, organizarea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.

───────

(210) M 2021 06705 (111)182332
(151) 16/09/2021
(732) EVO INF SRL, STR. MARULUI

NR. 16, JUDEŢ TIMIŞ, CHISODA,
307221, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

SELA
(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Ceară pentru epilat, ceară pentru mustață,
ceară pentru coafarea părului, benzi de ceară
pentru îndepărtarea părului de pe corp, farduri,
deodorante şi antiperspirante, preparate pentru
baie, preparate pentru îngrijirea pielii, a ochilor
şi a unghiilor, preparate şi tratamente pentru păr,
produse pentru epilare şi bărbierit, săpunuri şi
geluri, baze de machiaj pentru buze (se folosesc
înainte de aplicarea rujului sau gloss-ului pentru
a preveni mânjirea sau ştergerea timpurie a
acestora), cosmetice de îngrijire a frumuseţii,
creme bb de înfrumuseţare, creme şi loţiuni
cosmetice, emulsii fără săpun pentru spălarea
corpului, extracte din plante de uz cosmetic, gel
de baie şi de duş, geluri de corp, henna pentru
scopuri cosmetice, loţiuni de înfrumuseţare,
măşti cosmetice de curăţare pentru faţă,
preparate cosmetice de exfoliere pentru faţă,
preparate pentru îngrijirea pielii, produse
cosmetice pentru piele, produse cosmetice sub
formă de creme, produse cosmetice sub formă
de pudră, produse pentru curăţarea mâinilor,

(591) Culori revendicate: roz, galben, negru,
albastru, alb, gri

(591) Culori revendicate: galben, rosu, roz,
mov, verde, albastru



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 06/2022

1128

pudră cremoasă pentru faţă, pudră de mâini,
sclipici pentru corp, rezerve de cosmetice pentru
dozatoare, serumuri de înfrumuseţare, seruri de
uz cosmetic, sclipici sub formă de spray pentru
uz cosmetic, spume de curăţare pentru corp,
spume pentru duş, spume de curăţare a pielii,
uleiuri de faţă, şerveţele impregnate cu uleiuri
esenţiale, de uz cosmetic, şerveţele impregnate
cu preparate pentru demachiere, şerveţele
de unică folosinţă, impregnate cu substanţe
de curăţare, pentru faţă, şerveţele cosmetice
umezite în prealabil, şerveţele umede pentru
uz igienic şi cosmetic, adezivi pentru gene,
păr şi unghii false, anticearcăne corectoare
(cosmetice), baze pentru machiaj sub formă
de paste, corectoare anticearcăne, corector
facial, cosmetice colorate, motive decorative
autocolante de uz cosmetic, cosmetice
decorative, cosmetice pentru buze, creioane
cosmetice pentru obraji, creioane de contur
pentru buze, creioane de machiaj, creioane de
ochi de uz cosmetic, creioane dermatografe,
creioane pentru gene, creioane pentru
obraz, creioane pentru ochi, creioane pentru
sprâncene, creme autobronzante (cosmetice),
creme cosmetice, creme de soare, creme pentru
bronzare, creme pentru bronzarea pielii, cremă
de bază, cremă pentru ten deschis, produse
de demachiere, dermatografe, etuiuri pentru ruj,
eye-liner (cosmetice), fard cremos de obraz, fard
de obraz lichid, fard de pleoape, fard pentru
efect de pleoapă dublă, farduri cosmetice, farduri
de obraz, farduri de pleoape sub formă de
creioane şi pudră, farduri de sprâncene, farduri
pentru obraz şi buze, farduri pentru truse de
machiaj, fond de ten, fond de ten lichid (mizu-
oshiroi), fond de ten sub formă de cremă,
fonduri de ten, gel pentru sprâncene, geluri
pentru demachiere, produse cosmetice pentru
gene, loţiuni cosmetice pentru îndepărtarea
machiajului, loţiuni pentru bronzat (cosmetice),
luciu de buze, machiaj pentru faţă, machiaj
pentru ochi, machiaj pentru piele, mascara
pentru gene lungi, măşti de frumuseţe, palete
de luciu de buze, pastă cosmetică pentru
aplicare pe faţă pentru combaterea luciului,
preparate autobronzante (cosmetice), preparate
de machiaj pentru faţă şi corp, preparate
pentru bronzare artificială, produse cosmetice
de aplicare pe buze, produse cosmetice pentru
machiajul ochilor, produse cosmetice pentru
sprâncene, produse cosmetice sub formă de
fard de obraz, produse cosmetice sub formă
de farduri de pleoape, produse cosmetice
sub formă de geluri, produse de acoperire
a coşurilor şi a petelor sau imperfecţiunilor
tenului, produse de machiaj pentru faţă şi corp,

pudră albă de faţă de uz cosmetic, pudră
de machiaj, pudră liberă pentru faţă, pudre
compacte (produse cosmetice), pudre cosmetice
pentru faţă, pudre pentru machiaj, pudriere cu
machiaj, pudră pentru faţă, pudră pentru faţă
(nemedicinală), pudră pentru faţă sub formă
de hârtie acoperită cu pudră, pudră solidă
pentru pudriere (cosmetice), rezerve pentru
pudriere (cosmetice), rimel, ruj de buze, rujuri
cremoase, sclipici folosit în scopuri cosmetice,
sclipici pentru faţă, sclipici pentru faţă şi corp,
soluţii de bronzare, spume (cosmetice), tatuaje
temporare de uz cosmetic, tatuaje temporare
pentru decorarea corpului, tuş lichid pentru
ochi, uleiuri de cuticule, vopsea pentru faţă,
şerveţele pentu faţă îmbibate cu produse
cosmetice, şerveţele umede pentru mâini
impregnate cu loţiune cosmetică, vopsele de
corp (produse cosmetice), adezivi pentru fixarea
genelor false, abţibilduri pentru decorarea
unghiilor, adezivi pentru fixarea unghiilor false,
adezivi pentru lipirea sprâncenelor false, balsam
de buze (nemedicamentos), balsamuri de
buze, balsamuri de buze cu procţie solară
(cosmetice), balsamuri pentru piele, balsamuri
nemedicinale pentru picioare, balsamuri pentru
unghii, balsamuri, altele decât cele de uz
medicinal, bază pentru unghii (cosmetice),
comprese pentru ochi de uz cosmetic, benzi
pentru efect de pleoapă dublă, cosmetice pentru
tratarea pielii uscate, cosmetice pentru unghii,
concentrate hidratante (produse cosmetice),
creioane corectoare pentru lacul de unghii,
cremă cosmetica pentru mâini, cremă cu
protecţie solară rezistentă la apă, creme anti-
îmbătrânire, creme anticelulitice, creme antirid,
creme aromoterapeutice, creme cosmetice de
mâini, creme cosmetice pentru fermitatea
pielii din jurul ochilor, creme cu protecţie
solară, creme de corp (nemedicinale), creme
de curăţare, creme de noapte (cosmetice),
creme de curăţare pentru piele, creme de
piele nemedicinale, creme de protecţie, creme
de protecţie solară (cosmetice), cremă de
noapte, cremă pentru ochi, cremă pentru
unghii, creme de zi, creme după plajă, creme
exfoliante, creme hrănitoare de uz cosmetic,
creme parfumate, creme pentru buze, creme
pentru corp, creme pentru demachiere, creme
pentru corp parfumate, creme pentru fortificarea
pielii, creme pentru piele, creme pentru măşti
corporale, creme pentru ochi (nemedicinale),
creme pentru întreţinerea pielii de uz cosmetic,
fond de ten iluminator pentru piele, gel pentru
unghii, geluri cosmetice pentru ochi, geluri de
curăţare, geluri hidratante (produse cosmetice),
geluri pentru bronzare, geluri pentru fata, geluri
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pentru ochi, gene, gene false, hârtie abrazivă
de tip şmirghel pentru unghii, hârtie abrazivă
pentru unghii, intăritor pentru unghii, intăritor
pentru unghii (cosmetice), lac de bază pentru
unghii, lac de unghii de uz cosmetic, lac pentru
albirea unghiilor, loţiuni cosmetice pentru faţă,
lotiuni parfumate pentru corp, loţiuni pentru
bronzare, loţiuni pentru ochi, loţiuni solare
(cosmetice), ojă creion, ojă de unghii, preparate
pentru repararea unghiilor, preparate pentru
îndepărtarea gelului de unghii, preparate pentru
îngrijirea unghiilor, preparate pentru întărirea
unghiilor, primer pentru unghii (cosmetice),
produse cosmetice de protecţie a buzelor,
produse demachiante pentru ochi, produse
pentru buze (nemedicinale), pudră de toaletă,
pudră parfumată (de uz cosmetic), rezerve de
cremă pentru îngrijirea pielii, pentru dozatoare,
ruj cu protecţie solară (cosmetice), spray-uri
de protecţie solară, săruri de baie, săruri de
duş, nu de uz medical, şerveţele impregnate
cu loţiuni de curăţare a pielii, şerveţele umede
pentru îngrijirea bebeluşului, spumă de curăţare,
sprâncene false, sprâncene false adezive, unghii
false, unghii false de uz cosmetic, unghii false din
metale preţioase, unghii false pentru degetele
de la picioare, uleiuri de uz cosmetic, vopsele
pentru gene, vârfuri pentru unghii, vârfuri pentru
unghii (cosmetice), apă de colonie, apă de
parfum, apă de toaletă, apă parfumată, arome,
parfumuri solide, parfumuri naturale, parfumuri
lichide, parfumuri de uz personal, balsam
pentru cuticule, adezivi pentru uz cosmetic,
adeziv pentru extensii de păr, adezivi pentru
fixarea meşelor, ceruri de masaj, cosmetice,
cremă pentru cuticule, dischete demachiante
din vată, gel de aloe vera de uz cosmetic, lac
de uz cosmetic, preparate pentru pedichiură,
produse cosmetice pentru uz personal, produse
cosmetice sub formă de uleiuri, produse de
curăţare pentru perii cosmetice, produse pentru
îndepărtarea cuticulei, trusă pentru cosmetice,
uleiuri pentru masaj, şerveţele impregnate
cu loţiuni cosmetice, şerveţele impregnate cu
produse cosmetice, şerveţele impregnate pentru
uz cosmetic, şerveţele umede impregnate cu
loţiuni cosmetice, uleiuri şi loţiuni pentru masaj,
prosoape din hârtie pentru mâini, impregnate cu
produse cosmetice, creme pentru epilare.
8. Aparate manuale pentru ondularea părului,
instrumente de mână pentru ondularea părului,
non-electrice, instrumente de ondulat materiale
textile, ondulatoare de păr electrice, ondulatoare
non-electrice, împletitoare de păr electrice,
aparate de epilat, aparate de tuns părul, electrice
şi acţionate cu baterii, aparate de tuns părul,
non-electrice, aparate electrice de tuns barba,

aparate electrice de tuns părul din nas, aparate
electrice de tuns părul din urechi, aparate
electrice pentru tuns (instrumente manuale),
aparate pentru epilat prin electroliză, aparate
pentru epilat, electrice sau neelectrice, aparate
pentru tuns si aranjat barba şi mustaţa,
aparate pentru tăierea părului din nas, foarfeci
de tuns, maşini de tuns (unelte acţionate
manual), maşini de tuns electrice, maşini
de tuns electrice de uz personal (acţionate
manual), maşini de tuns părul acţionate manual,
maşini de tuns părul, electrice şi neelectrice,
pensete pentru îndepărtarea părului, accesorii
pentru manichiură, cleşti de unghii, cleşti
de unghii (unelte manuale), cleşti pentru
unghii, dispozitive de tăiat bătăturile, dispozitive
neelectrice de şlefuit unghiile, etuiuri pentru
instrumente de manichiură, foarfeci (forfecuţe)
de unghii, freză electrică pentru unghii,
instrumentar de pedichiură, instrumente pentru
lustruirea unghiilor (neelectrice), instrumente
pentru îndepărtarea cuticulelor, pile de unghii,
pile de unghii pentru manichiură, pile de
unghii, electrice sau neelectrice, pile electrice
de unghii, truse de manichiură, truse de
manichiură (electrice), truse de pedichiură,
truse de pedichiură electrice, unghiere (electrice
sau neelectrice), unghiere pentru întreţinerea
pieliţelor, pile pentru unghii, ustensile pentru
împins cuticulele, aparate electrice de coafare,
cleşti pentru întors genele, foarfece, foarfece
pentru cuticule, foarfeci (unelte acţionate
manual), foarfece de uz personal (electrice şi
neelectrice), ondulator electric de păr, pensete,
plăci electrice de întins părul, maşini de tuns
(manuale), pulverizatoare manuale cu pompă,
suporturi pentru foarfece.
11. Încălzitoare de ceară pentru epilat, aparate
de bronzat (lămpi), aparate cu raze ultraviolete
pentru bronzarea întregului corp, aparate cu raze
ultraviolete pentru bronzarea feţei, aparate de
bronzat orizontale, aparate de bronzat orizontale
cu raze ultraviolete, de uz cosmetic, aparate
pentru bronzat folosite în solarii, nu de uz
medical, cabine de bronzare, lămpi cu raze
ultraviolete pentru scopuri cosmetice, lămpi cu
raze ultraviolete, care nu sunt utilizate în scop
medical, lămpi pentru bronzat, lămpi solare,
solare, solarii, altele decât cele de uz medical,
căşti pentru uscat părul, uscătoare de păr,
uscătoare de păr (de uz casnic), uscătoare
de păr de voiaj, uscătoare de păr electrice,
uscătoare de păr electrice portabile, maşini
de uscat părul pentru saloane de coafură,
lămpi cu raze solare ultraviolete pentru scopuri
cosmetice, lămpi cu raze ultraviolete (care nu
sunt de uz medical).
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21. Bureţei pentru machiaj, bureţi, bureţi
de toaletă, aplicatoare pentru farduri de
ochi, aplicatoare pentru fardurile de ochi,
aplicatoare de fard, aplicatoare cosmetice,
aparate pentru demachiere, neelectrice, aparate
pentru demachiere, electrice, aparate de
demachiat, non-electrice, aparat de masaj
pentru pielea capului, bureţi pentru corp, bureţi
pentru exfolierea pielii, ustensile cosmetice,
cutii metalice pentru distribuirea prosoapelor
din hârtie, dispensere de şerveţele pentru faţă,
bureţi pentru curăţarea feţei, dispozitive de
demachiere, distribuitoare pentru cosmetice,
pensule de uz cosmetic, pensule pentru
buze, periuţe pentru gene, pămătufuri pentru
pudrat, pieptene, piepteni, piepteni electrici,
piepteni cu dinţi rari pentru păr, portfarduri
(accesorizate), pudre compacte (cutii), pudră
cosmetică compactă, pulverizatoare de parfum
(atomizatoare), rafturi pentru cosmetice, spatule
cosmetice, periuţe pentru sprâncene, suporturi
pentru cosmetice, perii de unghii, truse
de toaletă, bureţi de faţă pentru aplicarea
machiajului, bureţi de baie, bureţi pentru
aplicarea pudrei de corp, centuri pentru machiori,
piepteni de păr electrici, piepteni pentru gene,
spatule cosmetice destinate utilizării împreună
cu preparate de epilare.
35. Asistenţă în afaceri, management şi
servicii administrative, servicii de publicitate,
marketing şi promovare, servicii prestate online
de un magazin de vânzare cu amănuntul
pentru produse cosmetice şi de înfrumuseţare,
servicii prestate online de un magazin de
vânzare cu amănuntul pentru articole de
îmbrăcăminte, analiza datelor studiilor de piaţă,
analiza impactului publicităţii, analiza datelor şi
statisticilor studiilor de piaţă, analiza reacţiei
consumatorilor, analiza reacţiei la publicitate
şi cercetare de piaţă, analiza sensibilizării
publicului cu privire la publicitate, analiza
statisticilor studiului de piaţă, analiza studiilor
de piaţă, analiza în domeniul marketingului,
analize de piaţă, analize publicitare, analiză
a pieţei cerealelor, analiză de marketing în
domeniul imobiliar, analiză şi cercetare de piaţă,
calcularea cotei de audienţă pentru emisiuni
de radio şi televiziune, cercetare computerizată
de piaţă, cercetare de piaţă pentru compilare
de informaţii despre telespectatori, cercetare
de piaţă pentru compilarea de informaţii
despre cititorii publicaţiilor, cercetare în domeniul
afacerilor şi cercetare de piaţă, cercetare de
piaţă pentru publicitate, cercetare în domeniul
publicităţii, cercetare şi analiză în domeniul
manipulării pieţei, cercetarea consumatorului,
cercetarea de piaţă şi studii de marketing,

studii de piaţă, prospectare de piaţă, previziuni
de piaţă, pregătire de rapoarte de analiză a
pieţei, intervievare în scopul cercetării pieţei,
investigaţii privind strategia de marketing,
intervievare pentru cercetarea calitativă de piaţă,
interpretarea datelor rezultate din cercetarea
pieţei, furnizare de informaţii despre studii
de piaţă, evaluări statistice ale datelor de
marketing, evaluare a impactului publicităţii
asupra publicului, elaborare de sondaje de
opinie, elaborare de studii de marketing,
difuzarea de date privind publicitatea, efectuarea
studiilor de marketing, consultanţă în domeniul
cercetării pieţei, colectare de informaţii cu
privire la cercetarea pieţei, cercetarea pieţei prin
intermediul unei baze de date computerizate,
rapoarte aferente analizelor de piaţă, realizare
de studii de piaţă care implică sondaje de opinie,
servicii computerizate de cercetare de piaţă,
servicii de analiza si cercetare a pietei, servicii
de analiză de piaţă privind disponibilitatea
antichităţilor, servicii de analiză de piaţă privind
disponibilitatea bunurilor, servicii de analiză de
piaţă privind vânzarea de antichităţi, servicii de
analiză de piaţă privind vânzarea de bunuri,
servicii de cercetare cu privire la publicitate şi
marketing, servicii de cercetare de piaţă pentru
editori, servicii de cercetare de piaţă privind
fidelizarea clienţilor, servicii de cercetare de
piaţă privind obiceiurile de utilizare a internetului,
servicii de cercetare privind publicitatea, servicii
de colectare de date privind cercetarea pieţei,
sondaje de opinie, sondaje de piaţă prin telefon,
studii de marketing în domeniul produselor
cosmetice, de parfumerie şi de înfrumuseţare,
studii de preţ, studii de sondaje de opinie
cu privire la piaţă, studii privind imaginea
companiei, studii referitoare la profit, studiu de
piaţă şi analiza studiilor de piaţă, servicii de
consultanţă privind studiul de piaţă, servicii de
informaţii despre piaţa de consum, servicii de
planificare pentru studii de marketing, servicii
de recuperare de date privind cercetarea pieţei,
servicii de studiu de piaţă privind mijloacele
de difuzare, servicii în domeniul evaluării de
piaţă, distribuirea de materiale publicitare, de
marketing şi materiale promoţionale, prezentări
de produse şi servicii de afişare a produselor,
servicii de asistenţă şi consultanţă pentru
publicitate, marketing şi promovare, servicii de
târguri comerciale şi de expoziţii comerciale,
servicii de relaţii cu publicul, servicii de fidelizare,
motivare şi recompensare, agenţii de publicitate,
afişaj, afişare de anunţuri publicitare pentru
pentru terţi, campanii de marketing, căutare de
sponsorizare, asistenţă privind comercializarea
produselor, în cadrul unui contract de franciză,
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închiriere spaţiu publicitar, închirierea minutelor
publicitare şi a presei, estimări pentru marketing,
expoziţii comerciale şi servicii expoziţionale,
concepere de broşuri publicitare, concepere
de fluturaşi publicitari, concepere de logouri
publicitare, concepere de material publicitar,
întocmire de rapoarte de marketing, întocmire de
reclame, marketing direct, marketing financiar,
marketing de produse, intermediere publicitară,
indexare web în scop comercial sau publicitar,
organizarea de publicitate, plasare de reclame,
mostre de produse, marketing prin telefon,
publicitate, publicitate online, publicitate on-
line într-o reţea informatizată, publicitate la
produsele şi serviciile vânzătorilor online prin
intermediul unui ghid online cu funcţie de
căutare, publicitate prin bannere, publicitate prin
intermediul mediilor electronice şi îndeosebi
prin internet, publicitate pentru terţi pe internet,
publicitate, în special servicii pentru promovarea
de produse, servicii de grafică publicitară,
publicitate şi marketing, publicitate televizată,
servicii de promovare, servicii de publicitate
digitală, servicii de publicitate furnizate pe
internet.

───────

(210) M 2021 06711 (111)182495
(151) 16/09/2021
(732) PHOENIX MEDIA S.R.L.,

(540)

ebacklit by Phoenix Media
(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12

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

9. Dispozitive pentru tehnologia informației,
audio-vizuale, multimedia și fotografice,
dispozitive audio-vizuale și fotografice,
dispozitive și suporturi pentru stocarea
de date, echipament și accesorii pentru
procesarea datelor (electrice și mecanice),
echipamente de comunicare, emițătoare
optice, echipamente pentru colectarea de
date, echipamente din domeniul tehnologiei
informaționale și audiovizualului, echipamente
de procesare a semnalelor digitale, doze
de redare pentru aparate de telecomunicații,
dongle de interfață multimedia de înaltă
definiție, dispozitive pentru stocarea de date,
panouri tft-lcd (tranzistor cu peliculă subțire-
ecran cu cristale lichide), organizatoare
electronice, multiplexoare video, receptoare
optice, procesoare de voce, terminale interactive
cu ecran tactil, terminale multimedia, terminale
pentru recepția semnalului, transformatoare
acustice, conținut media, date înregistrate
electronic de pe internet, date înregistrate
electronic, film holografic, fișiere multimedia
descărcabile, holograme, holograme pentru
certificarea produselor autentice, microfilme
sensibile expuse, înregistrări magnetice, aparate
de semnalizare, afisaje electronice, afișaje
electroforetice, afișaje numerice electronice,
afișaje matriceale active, afișaje fixate pe cap,
afișaje care se pot purta ca îmbrăcăminte,
afișaje pentru radar, afișaje pentru vehicule,
afișe publicitare (mecanice sau luminoase),
amplificatoare de semnale de televiziune,
amplificatoare video, antene parabolice de
televiziune, antene parabolice pentru transmisii
prin satelit, aparate cinematografice, aparate de
editare pentru filme cinematografice, aparate
cu afișaje video montate pe cap, aparate
de monitorizare pentru televiziune, aparate de
prelucrare a imaginilor, aparate de proiectare
de fotografii, aparate de redare video, aparate
de înregistrare pentru discuri video, aparate de
înregistrare video (pvr), aparate de înregistrare
video pentru mașină, aparate de înregistrare
video pentru vehicule, aparate de înregistrări
de filme, aparate tv, aparate de supraveghere
vizuală, aparate de transmisie și recepție pentru
difuzare de programe de televiziune, aparate
digitale de înregistrare video, aparate electronice
pentru afișarea scorurilor, aparate pentru efecte
video, aparate pentru reproducerea imaginilor,
aparate video, aparate video interactive,
aparatură pentru editarea imaginilor video,

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

(740) SOCIETATE CIVILĂ DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
MILCEV BURBEA, STR. DR.
NICOLAE STAICOVICI NR. 14, ET. 1,
AP. 1, SECTOR 5, BUCURESTI, 
050558, ROMANIA

STR. VULTURILOR 89-91,
CAMERELE 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
SECTOR 3, BUCURESTI, 
ROMANIA
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aviziere iluminate, camere de filmat, camere de
filmat pentru difuzare, camere de monitorizare
în rețea pentru supraveghere, camere de
televiziune, casete luminoase, controlere pentru
monitoare video, decodoare digitale, dispozitive
de afișaj pe parbriz pentru autovehicule (afișaj
hud), dispozitive de afișaj electronice, aparate
de proiecție pentru diapozitive, dispozitive
de înregistrare tv, dispozitive de afișare
de imagini holografice montate pe cap,
dispozitive de afișaj publicitar (mecanice sau
luminoase), dispozitive totalizatoare, dispozitive
și aparate cinematografice, echipament
stereoscopic pentru vizualizare 3D, echipamente
electrice și electronice de supraveghere video,
echipamente de afișaj cu plasmă, echipamente
pentru înregistrarea filmelor, echipamente video,
ecrane, ecrane cu cristale lichide (lcd) pentru
sisteme home cinema, ecrane de afișaj cu leduri
(led), ecrane cu diode emițătoare de lumină,
ecrane de afișare, ecrane de afișare cu cristale
lichide, ecrane de afișare video care se poartă în
combinație cu hainele, ecrane lcd de dimensiuni
mari, ecrane de computer, ecrane de proiecție,
ecrane de proiecție pentru filme artistice,
ecrane de televizor, ecrane fluorescente, ecrane
holografice, ecrane interactive cu imagini grafice,
ecrane optice pentru vizualizare, ecrane pentru
filme cinematografice, ecrane plate flexibile
pentru calculatoare, ecrane tactile, ecrane
video, filtre anti-reflex pentru ecrane de
televizor și calculator, filtre anti-reflex pentru
televizoare, filtre optice pentru ecrane, filtre
pentru televizoare, filtre pentru ecrane de
televizor, firme de neon, firme mecanice, firme
metalice (electrice), firme metalice (luminoase),
monitoare cu ecran plat, monitoare comerciale,
monitoare color, monitoare, module de afișare
pentru televizoare, miniproiectoare, lcd (ecrane
cu cristale lichide), indicatoare electrice,
indicatoare digitale electronice, monitoare lcd,
monitoare led, monitoare (hardware pentru
calculatoare), monitoare cu ecran tactil,
monitoare cu raport de aspect mare, monitoare
de afișaj pentru furnizarea unei vederi de
360 grade pentru un vehicul, monitoare pentru
aparate de jocuri electronice portabile, monitoare
pentru aparate de jocuri video de larg consum,
monitoare pentru aparatele de jocuri video de tip
arcade, monitoare pentru semnalizare digitală,
monitoare pentru videoconferințe, monitoare
video, motoare cu lumini led, dispozitive de
montaj pentru filme cinematografice, panouri
de afişaj cu leduri (led), panouri de afișaj cu
oled (diodă organică emițătoare de lumină),
panouri de afișaj electroluminescente, panouri
de afișaj electronic, panouri de afișaj pentru

vehicule, panouri de afișare electroluminiscente,
panouri de afișare electronice, panouri
digitale, panouri de semnalizare cu afișaj
digital, panouri electronice pentru afișarea
de mesaje, panouri electronice pentru
notițe, panouri indicatoare, panouri indicatoare
(mecanice), panouri indicatoare electronice,
panouri indicatoare mecanice luminoase,
panouri indicatoare modulare luminoase,
panouri informative digitale, panouri luminoase
de afișaj stradal, panouri luminoase electrice,
panouri mecanice de afișaj stradal, panouri
plane de afișare electroluminiscente, panouri
publicitare (luminoase), panouri publicitare
(mecanice), panouri publicitare electronice,
panouri publicitare iluminate, piese și accesorii
pentru decodoare pentru televizoare, playere
de discuri video, playere și recordere
video combinate, procesoare video, aparate
de proiecție, proiectoare, proiectoare lcd,
proiectoare cinematografice, proiectoare cu
focalizare automată, proiectoare cu focusare
automată, proiectoare de imagini, proiectoare
digitale, proiectoare holografice, proiectoare
multimedia, televizoare, videoproiectoare,
terminale de date vizuale, terminale grafice,
terminale pentru afișare de informații, receptoare
audio si video, camere video, software
de calculator pentru economizor de ecran,
înregistrat sau descarcabil, panouri informative
cu afisaj electronic, publicatii electronice,
descarcabile, avertizoare luminoase (semnale
luminoase), dispozitive de intercomunicare,
ecrane de proiectie, aparate de proiectie, panouri
de semnalizare, luminoase sau mecanice,
proiectoare de diapozitive / aparate cu proiectie
prin transparenta, indicatoare, luminoase,
ecrane video.
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, difuzare de anunțuri, difuzare
de anunțuri publicitare, difuzare de anunțuri
publicitare prin internet, difuzare de anunțuri
publicitare prin rețele de comunicații online,
difuzare de materiale de reclamă, de marketing
și publicitare, difuzare de materiale publicitare
online, difuzare de materiale publicitare pentru
terți, difuzare de materiale publicitare pentru
terți, printr-o rețea de comunicații on-line pe
internet, difuzarea publicității pe internet pentru
terți, distribuire de anunțuri publicitare, servicii
de difuzare de materiale publicitare, distribuție
de reclame pe stradă, distribuție și difuzare
de materiale publicitare (pliante, prospecte,
material tipărit, mostre), furnizare și închiriere
de spațiu, timpi și mijloace de publicitate,
furnizare de servicii publicitare computerizate,
furnizare de spații publicitare, furnizare de spații
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publicitare prin mijloace electronice sau rețele
informatice globale, furnizare de spațiu pe
pagini web pentru promovarea de produse și
servicii, furnizare de spațiu publicitar în medii
electronice, furnizare de spațiu publicitar într-o
rețea informatică globală, furnizare și închiriere
de spațiu publicitar pe internet, furnizarea de
spațiu publicitar în publicații periodice, ziare
și reviste, închiriere de material publicitar,
închiriere de orice tip de materiale publicitare sau
de prezentare comercială, închiriere de panouri
de afișare (panouri publicitare), închiriere de
panouri publicitare digitale, închiriere de panouri
în scopuri publicitare, închiriere de spații
publicitare, închiriere de spații, timp și materiale
publicitare, închiriere de spațiu publicitar online,
închiriere de spațiu publicitar pe internet, punere
la dispoziție și închiriere de spații publicitare,
servicii de intermediere privind închirierea de
timp și spațiu publicitar, organizare de prezentări
în scop comercial, organizare de demonstrații
în scopuri publicitare, prezentare de bunuri și
servicii prin mijloace electronice, de asemenea
în beneficiul așa-ziselor servicii de achiziții prin
intermediul televiziunii și la domiciliu, prezentare
de produse, activități publicitare, în special cu
privire la rețele de telematică și de telefonie,
afișaj, agenții de publicitate, analize publicitare,
închiriere spațiu publicitar, închirierea minutelor
publicitare și a presei, campanii de marketing,
asistență pentru conducerea întreprinderilor
comerciale în materie de publicitate, creare de
texte publicitare, creare de texte publicitare și
în scop promoțional, dezvoltare de campanii
promoționale, dezvoltare de concepte de
marketing, difuzarea de date privind publicitatea,
expoziții comerciale și servicii expoziționale,
furnizare de informații publicitare, intermediere
publicitară, marketing pe internet, marketing
digital, întocmirea de texte de publicitate
comercială, organizare de prezentări în scopuri
publicitare, organizare și coordonare de
evenimente de marketing, organizare și realizare
de evenimente publicitare, organizarea de
publicitate, promovare de produse și servicii
pentru terți, publicare de materiale imprimate
în scopuri publicitare, în format electronic,
publicare de materiale imprimate în scopuri
publicitare, publicare de materiale promoționale,
publicare de materiale publicitare, publicare
de materiale publicitare online, publicare de
materiale și texte publicitare, publicare de texte
publicitare, publicitate, publicitate de tip pay-
per-click (PPC), publicitate, inclusiv publicitatea
online în rețele informatice, publicitate online,
publicitate prin bannere, publicitate prin
intermediul mediilor electronice și îndeosebi prin

internet, publicitate prin intermediul panourilor
electronice de afișare, servicii de creare de
mărci, servicii de promovare și publicitate,
servicii de publicitate digitală, servicii de
asistență și consultanță pentru publicitate,
marketing și promovare, asistență în marketing,
consiliere cu privire la analiza obiceiurilor de
cumpărare și nevoilor clienților, oferită prin date
senzoriale, precum și referitoare la calitate
și cantitate, consultanță pentru afaceri privind
publicitatea, consultanță cu privire la strategia de
comunicare în domeniul publicității, consultanță
în publicitate și marketing, plasare de reclame,
informații despre metode de vânzare, furnizare
de informații comerciale consumatorilor, servicii
de comenzi online, servicii de telemarketing,
servicii de intermediere și consultanță în afaceri
în domeniul vânzării de produse și prestării
de servicii, servicii de consultanță în afaceri,
asistență în afaceri, servicii de agentie de
publicitate, închirierea timpului publicitar în
mediile de comunicare, postarea de afise
publicitare, închirierea panourilor de afisaj
(panouri publicitare), asistenta în managementul
afacerilor, compilarea de informatii în baze de
date computerizate, dezvoltarea de concepte
publicitare, marketing, marketing în cadrul
editarii produselor software, publicarea de texte
publicitare, închirierea de material publicitar.

───────
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CARADA NR 5-7, SC. 1, ET. 1,
AP. 6, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

ALPHA centrutestare.ro
În conformitate cu art.22 din Legea

nr.84/1998, republicată, conform adresei
nr.1002979/01.02.2022, solicitantul nu revendică un
drept exclusiv asupra denumirii: "centrutestare.ro".

(531) Clasificare Viena: 29.01.04; 29.01.06;
27.05.01; 27.05.17; 24.13.01; 26.11.22

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

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.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă și de îngrijire a frumuseții pentru
oameni sau animale, servicii de agricultură,
acvacultură, horticultură și silvicultură.

───────

(210) M 2021 06738 (111)182600
(151) 17/09/2021
(732) SC HERBAGETICA SRL, STR.

FLORILOR NR. 1085 BIS,
HARMAN, JUDEȚ BRAȘOV, SAT
PODU OLT, BRAȘOV, ROMANIA

(540)

Extracte Standardizate
HERBAGETICA HerpesPrim

Formulă concentrată
cu 13 extracte premium

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 26.11.02;
24.09.05; 03.07.21

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

5. Produse farmaceutice, medicale si veterinare,
preparate sanitare pentru scopuri medicale,
substante si alimente dietetice adaptate pentru
scopuri medicale sau veterinare, suplimente
dietetice de uz uman si veterinar, toate aceste
produse fiind utilizate în tratarea herpesului.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────

(591) Culori revendicate: turcoaz
(HEX#00bcd4), gri (HEX #37474f)

(210) M 2021 06724 (111)182681
(151) 16/09/2021
(732) MIHAIL PAUTOV, STR. EUGENIU

(591) Culori revendicate: grena, alb, galben,
verde
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(210) M 2021 06743 (111)182406
(151) 17/09/2021
(732) GRECU DAN SEBASTIAN, STR.

STRANDULUI, NR. 6M SC. B,
ET. 3, AP. 25, JUD. SIBIU, SIBIU,
SIBIU, ROMANIA

(740) APPELLO BRANDS SRL, STR.
SOIMULUI, NR. 18, SC. A, ET. 5, AP.
M6, SIBIU, 550311, SIBIU, ROMANIA

(540)

EAGLES

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 26.15.25
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
25. Pantofi de golf, pantaloni de golf, șepci
pentru golf, fuste de golf, pantaloni scurți de
golf, articole de îmbrăcăminte pentru golf, cu
excepția mănușilor, îmbrăcăminte de sport (care
nu include mănușile de golf), echipament sportiv,
șepci sportive, maiouri sportive, pantaloni
sportivi, tricouri sportive fără mâneci, pantaloni
matlasați de uz sportiv, cămăși matlasate de uz
sportiv, articole sportive pentru acoperit capul (cu
excepția căștilor).
28. Genți de golf, covoare de golf, mănuși de
golf, crose de golf, mingi de golf, crose de
golf, articole pentru practicarea golfului, plase
pentru exersarea golfului, genți pentru crose de
golf, suporturi pentru genți de golf, covorașe de
antrenament de putting pentru golf (instrumente
de golf), mânere pentru crose de golf, mânere
de crose de golf, marcatoare pentru mingi de
golf, dispozitive pentru antrenament de golf,
accesorii pentru antrenamentul de golf, suporturi
pentru mingi de golf, capete pentru crose de
golf, crose de golf tip putter, cărucioare pentru
saci de golf, etichete pentru gențile de golf,
dispozitive pentru alinierea loviturii la golf, huse

adaptate pentru genți de golf, crose de golf
cu cap metalic, huse adaptate pentru crose
de golf, huse pentru capetele croselor de golf,
steaguri de golf (articole de sport), huse adaptate
pentru capetele croselor de golf, săculețe pentru
suporturile de mingi de golf, suporturi speciale
pentru păstrarea croselor de golf, dispozitive
de recuperare a mingilor de golf, genți pentru
echipament de golf, cu roți, benzi de prindere
pentru crose de golf, unelte de refacere a
gazonului (accesorii de golf), suporturi pentru
truse de golf (pentru crose și mingi), genți
pentru crose de golf, cu sau fără roți, discuri
de golf pentru exersarea de interior de putting,
huse pentru crose de golf pentru băieții de
mingi, covoare de golf pentru exersarea de
interior de putting, etichete din piele pentru genți
pentru crose de golf, huse adaptate pentru crose
de golf de tip putter, jocuri sportive, aparate
pentru antrenament sportiv, protecții utilizate
în activități sportive, genți adaptate pentru
transportul accesoriilor sportive, elemente de
absorbție a șocului pentru protejarea împotriva
accidentărilor (articole sportive).
35. Promovare de produse și servicii prin
sponsorizarea evenimentelor sportive, servicii
de vânzare cu amănuntul referitoare la
articole sportive, servicii de vânzare cu
ridicata referitoare la articole sportive, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente sportive, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu echipamente
sportive, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu articole sportive, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu
articole sportive, promovare de produse
și servicii prin sponsorizarea evenimentelor
sportive internaționale, promovarea produselor
și serviciilor altor persoane prin posibilitatea
sponsorilor de a-și asocia produsele și
serviciile cu activități sportive, promovarea
produselor și serviciilor altor persoane prin
posibilitatea sponsorilor de a-și asocia
produsele și serviciile cu competiții sportive,
publicitate, inclusiv promovare de produse
și servicii ale terților prin sponsorizare și
contracte de licență referitoare la evenimente
sportive internaționale, managementul afacerilor
sportivilor, managementul instalațiilor sportive
(pentru terți), management promoțional pentru
personalități sportive, promovare de competiții
și evenimente sportive, administrare a afacerilor
pentru sportivi profesioniști, managementul
afacerilor pentru manifestări sportive (pentru
terți), servicii de management pentru
sportivi de performanță, servicii de agenție
pentru promovarea personalităților sportive,
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management de afaceri cu privire la cluburi
sportive.

de activități sportive și competiții, informații
cu privire la educația sportivă, organizarea
de cursuri de pregătire în activități sportive,
furnizare de instalații sportive de antrenament,
pregătire cu privire la activități sportive,
producție de evenimente sportive pentru filme,
supervizare și arbitraj în evenimente sportive,
coordonare de evenimente sportive în direct,
furnizare de informații legate de sportivi,
furnizare de informații despre activități sportive,
management de evenimente pentru cluburi
sportive, organizare de evenimente sportive
și culturale comunitare, organizare de curse
sportive în jurul lumii, organizare de evenimente
sportive în cadrul comunităților, organizarea
și desfășurarea competițiilor sportive de
colegiu, închiriere de echipament sportiv sau
pentru exerciții fizice, organizare, planificare
și coordonare de competiții sportive, furnizare
de divertisment sportiv prin intermediul unui
site, servicii de furnizare de informații privind
rezultate sportive, servicii de achiziționare de
bilete pentru evenimente sportive, servicii de
divertisment sub forma de evenimente sportive,
organizare de activități sportive pentru tabere de
vară, furnizare de instalații pentru evenimente
sportive, competiții sportive și de atletism și
programe de decernare de premii, angajarea
de personalități sportive pentru evenimente
(servicii de reprezentanță), divertisment furnizat
în timpul pauzelor din cadrul evenimentelor
sportive, servicii de consultanță referitoare la
organizarea de manifestări sportive, organizare
de evenimente în scop cultural, de divertisment
și sportiv, furnizarea de buletine informative
on-line în domeniul divertismentului sportiv,
furnizare de divertisment online sub formă
de campionate sportive fantastice, servicii de
rezervare de bilete și locuri la evenimente
sportive, servicii de divertisment furnizate
în timpul pauzelor din cadrul evenimentelor
sportive.

───────

41. Servicii pentru golf, organizarea de cursuri
de golf, furnizarea de lecții de golf (instruire),
organizarea turneelor de golf, organizare de
turnee de golf, închiriere de echipament de
golf, organizare de competiții de golf, pregătire
fizică pentru practicarea golfului, divertisment de
tipul turneelor de golf, planificarea de turnee
profesioniste de golf, organizare de turnee de
golf profesionist, servicii de caddy la jocul
de golf (băiat care strânge mingile de golf),
furnizare de instalații pentru jocul de golf,
ajustarea croselor de golf pentru utilizatorii
individuali, servicii de divertisment legate de
jocul de golf, organizare, pregătire și coordonare
de jocuri de golf, organizare de turnee sau
competiții de golf pentru profesioniști, servicii
pentru terenuri pentru practicarea loviturilor
de golf (driving range), organizare, planificare
și coordonare de turnee sau concursuri de
golf profesional, antrenament sportiv, arbitraj
sportiv, coaching sportiv, antrenamente sportive,
activități sportive, servicii sportive, educație
sportivă, pregătire sportivă, cronometrarea
manifestărilor sportive, organizarea turneelor
sportive, exploatarea instalațiilor sportive,
furnizarea instalațiilor sportive, pregătirea
jucătorilor sportivi, organizare de competiții
sportive și evenimente sportive, organizare
de activități sportive și competiții sportive,
organizare de evenimente sportive, competiții
și turnee sportive, servicii de educare
sportivă, organizare de evenimente sportive
și de competiții sportive, organizarea de
competiții sportive, servicii de educație sportivă,
activități sportive și culturale, producție de
evenimente sportive, servicii de pregătire
sportivă, organizare de turnee sportive, cursuri
de pregătire sportivă, rezervare de instalații
sportive, organizarea de competiții sportive,
organizarea de evenimente sportive, furnizare
de instalații sportive, coordonare de evenimente
sportive, închiriere de instalații sportive, servicii
de exploatare de locații sportive, activități
sportive și de recreere, arbitraj în cadrul
evenimentelor sportive, servicii furnizate de
cluburi sportive, servicii din domeniul pariurilor
sportive, producție de evenimente sportive
pentru televiziune, servicii de antrenament
pentru activități sportive, cluburi de agrement
cu instalații sportive, închiriere de echipament
pentru evenimente sportive, organizare de
competiții și evenimente sportive, organizare de
evenimente și concursuri sportive, organizare
de activități sportive sau competiții, organizare
de evenimente și competiții sportive, organizare
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(210) M 2021 06749 (111)182407
(151) 20/09/2021
(732) MT FABRICA SRL, STR. PICTOR

STEFAN DUMITRESCU, NR. 4,
BL. 19, SC. 2, AP. 29, PARTER,
SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(740) APPELLO BRANDS SRL, STR.
SOIMULUI, NR. 18, SC. A, ET. 5, AP.
M6, JUDETUL SIBIU, SIBIU, SIBIU,
ROMANIA

(540)

KUZIINI
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
20. Mobilă și mobilier, mobilier, mobilier școlar,
mobilier combinat, mobilier transformabil, birouri
(mobilier), mobilier baie, rafturi modulare
(mobilier), mobilier convertibil tapițat, mobilier
de bucătărie, mobilier din piele, mobilier
pentru dormitor, mobilier de grădină, mobilier
pentru computer, mobilier de interior, mobilier
din lemn, dulapuri ca mobilier, mobilier
pentru copii, mobilier pentru bebeluși, piese
de mobilier, mobilier pentru șezut, mobilier
de exterior, mobilier pentru cameră de
zi, mobilier pentru casă, birou și grădină,
partiții mobile (mobilier), taburete mobile
(mobilier), paravane mobile (mobilier), bănci
(mobile), tetiere (mobilă), mobilă superpozabilă,
mobilă curbată, tejghele (mobilier), oglinzi
(mobilier), piedestaluri (mobilier), mobilier
încastrat, paravane (mobilier), unități (mobilier),
pergole (mobilier), panouri despărțitoare mobile
(mobilier), mobilă antichizată, dulapuri (mobilier),
console (mobilier), pufuri (mobilier), comode
(mobilier), mobilier vechi, mese (mobilier),
mobilier integrat, mobilier metalic, mobilier
capitonat, scrinuri (mobilier), uși de mobile,
module mobile de bar (mobilier), rafturi
de depozitare mobile (mobilier), rafturi
de prezentare mobile (mobilier), cărucioare
(mobilier), picioare pentru mobilă, piciorușe
pentru mobilă, cotiere pentru mobilă, mobilă
pentru vivarii, mobilă din bambus, mobile de
birou, jaluzele interioare (mobilă), unități de
mobilier, paravane portabile (mobilier), mobilier
pentru cantine, elemente de mobilier, uși pentru
mobilier, mobilier pentru autorulote, mobilier
pentru caravane, bufete rulante (mobile),
rafturi de mobile, rafturi de mobilă, mobilier
din oțel, mobilier pentru camping, scaune

înalte (mobilier), fotolii rabatabile (mobilier),
mobilier de laborator, mobilier pentru magazine,
paravane despărțitoare (mobilier), mobilier de
baie, mobilier din sticlă, mobilier pentru
sere, rafturi prefabricate (mobilier), mobilier
din ratan, paravane simple (mobilier), panouri
despărțitoare (mobilier), pereți despărțitori
(mobilier), protecții pentru mobilier, mobilier
gonflabil, rafturi nemetalice (mobilier), rafturi
metalice (mobilier), dulapuri metalice (mobilier),
suporturi rotative (mobilier), suporturi pivotante
(mobilier), paravane separatoare (mobilier),
birouri modulare (mobilier), muluri pentru
mobilier, panouri de mobilier, panouri pentru
mobilier, așternuturi japoneze (mobilier), mobilier
pentru saune, mobilier pentru vestiare, mobilier
pentru arhivare, sertare pentru mobilier, mobilier
de expunere, mobilier pentru depozitare,
mobilier metalic și mobilier pentru camping,
mobilier din stuf, partiții de birou mobile,
suporturi nemetalice pentru mobilă, mobile
(obiecte pentru decorare), birouri mobile pentru
scris, plăci mobile de afișare, ecrane pentru
șeminee (mobilă), cuiere de haine (mobile),
mobilă stil antic, reproducere, mobilă cu
pat încorporat, module metalice demontabile
(mobilier), picioare (nemetalice) pentru mobilier,
mobilier din materiale plastice, mobilier de uz
casnic, suporturi pentru scrisori (mobilier), uși
glisante pentru mobilier, huse adaptate pentru
mobilier, module pentru depozitare (mobilier),
suporturi pentru telefon (mobilier), cutii pentru
jucării (mobilier), suporturi pentru telefoane
(mobilier), suporturi nemetalice pentru mobilier,
mobilier pentru automobile-caravană, rafturi din
lemn (mobilier), casete pentru chei (mobilier),
dulapuri pentru discuri (mobilier), dulapuri
de siguranță (mobilier), paravane din metal
(mobilier), pereți despărțitori metalici (mobilier),
mobilier pentru toalete publice, unități pentru
cocktailuri (mobilier), mobilier de baie modular,
mobilier realizat din șipci, dulapuri izolate fonic
(mobilier), unități de colț (mobilier), mobilier
rabatabil pentru șezut, platouri pentru cizme
(mobilier), rafturi pentru consignație (mobilier),
rafturi pentru vinuri (mobilier), mobilier încastrat
pentru bucătărie, mobilier pentru expunerea
produselor, tejghele de lucru (mobilier), bancuri
de lucru (mobilier), rechizite de birou (mobilier),
mese de toaletă (mobilier), suporturi pentru
prosoape (mobilier), mobilier încastrat pentru
dormitor, rafturi de depozitare (mobilier), panouri
pentru chei (mobilier), suporturi pentru chei
(mobilier), suport pentru broșuri (mobilier),
suporturi pentru haine (mobilier), suporturi
(mobilier) pentru televizoare, stații de lucru
(mobilier), mese pentru desen (mobilier),
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dulapuri cu încuietoare (mobilier), ecrane de
prezentare (mobilier), suporturi de mobilier
nemetalice, ecrane (mobilier) pentru afișare,
încuietori de mobilier nemetalice, mobilier folosit
în săli, unități de depozitare (mobilier), mânere
nemetalice pentru mobilier, garnituri nemetalice
pentru mobilier, panouri despărțitoare pentru
mobilier, mobilier de uz industrial, rafturi pentru
birou (mobilier), mobilier pentru curte interioară,
materiale profilate pentru mobilier, corniere
(nemetalice) pentru mobilier, rafturi ca mobilier
metalic, mobilier metalic de birou, suport
de pălării (mobilier), standuri pentru lavoare
(mobilier), cuiere de haine (mobilier), cârlige
nemetalice pentru mobilier, coșuri de depozitare
(mobilier), scăunele cu trepte (mobilier), sertare
(piese de mobilier), suporturi de cărți (mobilier),
mobilă de toaletă incluzând lavoare, mobile
decorative care produc sunete, elemente de
separare individuale (mobilă), mânere pentru
mobilă, din plastic, mobilier casnic confecționat
din lemn, uși glisante nemetalice pentru mobilier,
panouri de lemn pentru mobilier, mobilier cu
rafturi pentru perete, suporturi pentru utilizări
multiple (mobilier), unități de mobilier pentru
bucătării, unități de prezentare asamblate
(mobilier), huse textile (ajustate) pentru mobilier,
huse textile (adaptate) pentru mobilier, uși din
sticlă pentru mobilier, mobilier pentru terarii de
interior, mobilier de grădină din metal, mobilier
pentru acvarii de interior, mobilier de grădină din
lemn, suporturi independente pentru prosoape
(mobilier), suprafețe de scris portabile (mobilier),
mobilier din plastic pentru grădină, mobilier
din înlocuitori ai lemnului, suprafețe de lucru
portabile (mobilier), mobilier pentru persoane cu
handicap fizic, cu mobilitate redusă și invalide,
mobile care se pot transforma în pat, mobilier
pentru săli (de spectacole, de conferințe), unități
(mobilier) pentru prezentarea articolelor de
papetărie, unități (mobilier) pentru prezentarea
lucrărilor de literatură, mobilier adaptat pentru
persoanele cu dificultăți motorii, mobilier de
expunere pentru puncte de vânzare, plăcuțe
decorative murale (mobilier), nu din materiale
textile, mobilier în miniatură confecționat din
fibră de lemn, mânere din ceramică pentru
dulapuri, sertare și mobilier, rafturi utilizate
ca piese de mobilier pentru copii, accesorii
pentru mobilier, care nu sunt din metal, huse
de schimb (ajustate) pentru scaune (piese de
mobilier), margini decorative din plastic pentru
canturi utilizate pentru mobilier, mese decorative,
coșuri decorative din paie, plăci decorative din
ipsos, articole decorative textile (perne), coșuri
decorative din răchită, plăci decorative din ceară,
coșuri decorative din lemn, elemente decorative

pentru ferestre, perdele decorative din mărgele,
cutii de plastic decorative, cutii decorative de
lemn, plăci decorative din materiale plastice,
plăcuțe decorative (nemetalice) pentru vehicule,
panouri decorative din lemn (mobilier), capace
de piuliță decorative (nemetalice), decorațiuni
pentru uși, din plastic, decorațiuni din plastic
pentru petreceri, decorațiuni din ceramică pentru
uși, decorațiuni de perete din ceară, decorațiuni
de perete, din lemn, decorațiuni adezive de
perete, din lemn, decorațiuni din materiale
plastice pentru alimente, decorațiuni adezive
de perete, din ceară, decorații pentru masă
(ornamente) confecționate din lemn, toate
aceste produse cu exceptia: paturi, așternuturi,
saltele și perne, saltele de dormit, coșuri pentru
copii, coșuri pentru bebeluși, balansoare pentru
copii, saltele, perne gonflabile, altele decât
cele pentru uz medical, huse matlasate de
saltele, perne mari, perne decorative, perne
de maternitate, perne decorative, perne pentru
alăptat, perne de sprijin pentru cap, perne
din latex, perne gonflabile, perne decorative,
perne umplute, așternuturi (cu excepția lenjeriei
de pat), perne pentru sprijinirea capului
bebelușilor, oglinzi (sticlă argintată), articole
pentru organizarea hainelor, corpuri de bucătărie
(mobilier), unități de bucătărie, dulapuri de
bucătărie, mobilier de bucătărie, mese de
bucătărie, mobilier încastrat pentru bucătărie,
unități de mobilier pentru bucătării, mobilier de
bucătărie cu înălțime reglabilă.
35. Regruparea în avantajul terţilor a produselor
de mobilier, accesorii de mobilier, piese
de mobilier, decoratiuni interioare si de
exterior, materiale textile, tesaturi, materiale
de constructii, materiale de asamblat mobilier
(cu excepţia transportului lor) permițând
consumatorilor să le vadă și să le cumpere
comod, publicitate la produsele și serviciile
vânzătorilor online prin intermediul unui ghid
online cu funcție de căutare, furnizarea unei
piețe online pentru cumpărătorii și vânzătorii de
bunuri și servicii, servicii de publicitate pentru
vânzarea de produse, servicii de agenții de
import și export, prezentarea produselor prin
toate mijloacele de comunicare pentru vânzarea
cu amănuntul, promovarea vânzărilor pentru
terți prin intermediul distribuției și administrării
de carduri pentru utilizatori privilegiați, furnizare
de informații cu privire la vânzări comerciale,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu mobilă, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu mobilă, servicii de vânzare cu
amănuntul referitoare la vânzarea de mobilier,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu articole de mobilier, servicii de vânzare



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 06/2022

1139

cu ridicata în legătură cu articole de mobilier,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu echipamente de iluminat, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu echipamente de
iluminat, organizare de târguri comerciale în
scopuri publicitare, organizare și desfășurarea
de târguri în scopuri comerciale sau publicitare,
organizare de expoziții și târguri comerciale
în scopuri comerciale și de promovare,
cordonare, pregătire și organizare de expoziții
și târguri comerciale în scopuri comerciale
și publicitare, servicii de comenzi online,
furnizarea unui catalog online cu informații
comerciale pe internet, servicii de informații
comerciale furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, servicii de
administrare a comunităților online, publicare
de materiale publicitare online, publicitate,
inclusiv publicitatea online în rețele informatice,
publicitate online printr-o rețea informatizată
de comunicații, furnizare de ghiduri publicitare
online cu funcție de căutare, furnizarea unui
ghid de publicitate de căutare online cu bunurile
și serviciile prestate de terți online pe internet,
realizare de târguri și expoziții virtuale online,
furnizarea de servicii online de comparare de
prețuri, comandă computerizată de stoc, servicii
de comandă (pentru terți), servicii de comandă
cu ridicata, servicii de comandă în contul terților,
prelucrarea administrativă a comenzilor de
achiziție în cadrul serviciilor furnizate de societăți
de comandă prin poștă, marketing comercial (în
afară de comercializare), servicii de publicitate
pentru comercializarea de produse noi, pregătire
de materiale promoționale și de comert
pentru terți, servicii de comert cu amănuntul
de articole de îmbrăcăminte și accesorii
pentru îmbrăcăminte, administrarea afacerilor
magazinelor de comerț cu amănuntul, servicii
de publicitate pentru promovarea comerțului
electronic, servicii de gestionare a afacerilor
în legătură cu comerțul electronic, prezentare
de bunuri si servicii, planificare și organizare
de târguri comerciale, expoziții și prezentări
în scopuri economice sau publicitare, servicii
publicitare în materie de prestații comerciale,
servicii promoționale comerciale, organizare
de demonstrații comerciale, organizare de
prezentări în scop comercial, organizare de
demonstrații în scopuri comerciale, servicii de
administrare a afacerilor pentru prelucrarea
vânzărilor realizate într-o rețea informatică
globală, organizare și gestionare de programe
de stimulare și fidelizare comerciale, servicii
de fidelizare de clienți în scopuri comerciale,
promoționale și/sau publicitare, servicii de
club de clienți în scopuri comerciale,

39. Servicii de mutare a mobilierului (transport),
transport de mobilă, mutări de mobilier
(transport), depozitare de mobilier, mutarea
mobilierului comercial (transport), transportarea

promoționale și/sau publicitare, furnizare de
informații comerciale consumatorilor, informații
și asistență comerciale pentru consumatori,
informare și consiliere comercială pentru
consumatori în alegerea produselor și serviciilor,
servicii de furnizare de informații online
prin intermediul unui registru comercial,
servicii de informații comerciale furnizate
online prin internet sau o rețea globală de
calculatoare, furnizare de informații comerciale
pe internet, prin rețea prin cablu sau prin
alte mijloace de transfer de date, servicii
publicitare pentru sensibilizarea publicului la
probleme de mediu, servicii de programe de
loializare, servicii de intermediere comercială,
promovarea vânzarilor pentru terţi, consultanță
în afaceri, consultanță privind promovarea
vânzărilor, consultanță privind comerțul în
barter, consultanță pentru dezvoltarea imaginii
corporative, servicii de consultanță privind
publicitatea, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu îmbrăcăminți de pardoseală,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu îmbrăcăminți de pardoseală, servicii de
comerț cu amănuntul în magazine de
covoare, servicii de comenzi automate de stoc
pentru întreprinderi, organizarea de expoziții
comerciale și servicii expoziționale, organizare
de expoziții comerciale, servicii de expoziție
pentru marfă, realizare de expoziții în scopuri
comerciale, coordonare de expoziții în scopuri
comerciale, organizare de expoziții în scopuri
publicitare, organizarea de expoziții în scopuri
comerciale, organizare de expoziții în scopuri
comerciale, organizare de expoziții în scop
comercial, organizarea de expoziții în scopuri
publicitare, promovare și realizare de expoziții
comerciale, organizare și coordonare de
expoziții comerciale, organizarea de expoziții
în scopuri comerciale sau de publicitate,
servicii de administrare a expozițiilor comerciale,
organizare și coordonare de expoziții în scop
comercial, organizare de expoziții în scopuri
comerciale sau publicitare, realizare de târguri și
expoziții virtuale online, comandă computerizată
de stoc, servicii de comandă (pentru terți),
servicii de comandă în contul terților, prelucrarea
administrativă a comenzilor de achiziție în cadrul
serviciilor furnizate de societăți de comandă prin
poștă, servicii de comerț cu ridicata în legătură
cu aparate de bucătărie, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu aparate de bucătărie.
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mobilierului terților cu camioanele, servicii de
transport, transport și depozitare.
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, decorațiuni interioare, consultanță în
decorațiuni interioare, design arhitectural pentru
decorațiuni exterioare, design arhitectural pentru
decorațiuni interioare, design de decorațiuni
interioare pentru magazine, servicii de
consultanță în materie de decorațiuni interioare,
servicii de proiectare privind decorațiunile
interioare pentru birouri, servicii de proiectare
privind decorațiunile interioare pentru locuințe,
consultanță privind alegerea materialelor pentru
tapițarea mobilierului (decorațiuni interioare),
furnizarea unui site cu informații în domeniul
decorațiunilor interioare, design de mobilier,
design de mobilier de birou, proiectarea
amplasării mobilierului de birou, servicii de
proiectare piese de mobilier, servicii de
design de mobilier pentru interiorul clădirilor,
consultanță privind alegerea huselor detașabile
pentru mobilier (decorațiuni interioare), servicii
de analiză și cercetare industrială, design
industrial, design de produs, design artistic
comercial, stilism (design industrial), design
artistic industrial, servicii de design textil, design
grafic și industrial, servicii de design de produs,
design și dezvoltare de produs, design de
decorațiuni interioare, proiectare de bucătării,
servicii de proiectare de bucătării.

───────

(210) M 2021 06752 (111)182408
(151) 20/09/2021
(732) MT FABRICA SRL, STR. PICTOR

STEFAN DUMITRESCU, NR. 4,
BL. 19, SC. 2, AP. 29, PARTER,
SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(740) APPELLO BRANDS SRL, STR.
SOIMULUI, NR. 18, SC. A, ET. 5, AP.
M6, JUDETUL SIBIU, SIBIU, 550311,
SIBIU, ROMANIA

(540)

QSIMO

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

9. Aparate pentru punctele de vânzare,
terminale pentru puncte de vânzare, terminale
electronice la puncte de vânzare, sisteme de
puncte de vânzare (pos), sisteme pentru puncte
de vânzare electronice (epos), carduri codificate
utilizate în efectuarea tranzacțiilor la punctele
de vânzare, aplicații software descarcabile,
software utilitar, software industrial, software
video interactiv, software pentru tablete,
software de autentificare, aplicații software
descărcabile, software pentru plăți, software
pentru extranet, software de realitate virtuală,
software pentru comprimarea datelor, software
pentru tehnologia afacerilor, software pentru
gestionare locală, software pentru telefoane
mobile, software de afișaj electronic, software
de operare încorporat, software pentru telefoane
inteligente, software pentru asistent virtual,
software pentru afișare video, software interactiv
pentru afaceri, software pentru plăți electronice,
software pentru contracte inteligente, software
informatic utilitar descărcabil, software pentru
analiză facială, pachete de software de
calculator, software pentru realitate augmentată
destinat utilizării pe dispozitive mobile pentru
integrarea datelor electronice cu medii din
lumea reală, software pentru comerțul electronic
care permite utilizatorilor să execute tranzacții
comerciale electronice prin intermediul unei
rețele informatice globale, software pentru
integrarea inteligenței artificiale și învățării
automate în tehnologia de lucru cu volume mari
de date, software de calculator pentru crearea de
baze de date consultabile care cuprind informații
și date, software de calculator pentru migrarea
între distinctele sisteme de operare folosite
de rețeaua informatică, software de calculator
descărcabil pentru a fi utilizat ca portmoneu
electronic, software pentru procesarea plăților
electronice către și de la alte persoane, software
pentru planificarea, integrarea și optimizarea
aplicațiilor pentru orașe inteligente, software
pentru gestionarea operațională a cardurilor
magnetice și electronice portabile, software
pentru realitate augmentată destinat utilizării pe
dispozitive mobile, software pentru optimizarea
costului pe clic (pay per click), software de
marketing pentru motoare de căutare pentru
terți, software de sistem de gestionare a fluxului
de lucru, software pentru facilitarea tranzacțiilor
securizate cu cărți de credit, software de comerț
electronic și de plăți electronice, software de
recunoaștere optică a codurilor de bare, software
de calculator descărcabil pentru transmiterea
de informații, software de calculator pentru
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crearea de modele financiare, software de
calculator pentru analizarea informațiilor de
piață, terminale pentru plăți electronice, aparate
pentru procesarea plăților electronice.
35. Consultanță privind tehnicile de vânzare
și programele de vânzare, furnizarea de
informații despre metode de vânzare, închiriere
de standuri de vânzare, demonstrație de
vânzare (pentru terți), închiriere de automate
de vânzare, informații despre vânzarea de
produse, administrare în materie de metode
de vânzare, servicii publicitare privind vânzarea
de bunuri mobile, servicii de publicitate pentru
vânzarea de produse, intermedierea contractelor
de cumpărare și vânzare pentru terți, servicii
de vânzare prin licitații online prin internet,
intermediere în acordurile privind vânzarea-
cumpărarea de bunuri, încheierea de contracte
de cumpărare și vânzare de mărfuri, consultanță
privind calculul de cost al comenzilor de vânzare,
închiriere de echipamente pentru puncte de
vânzare electronice (epos), administrare a
afacerilor pentru puncte de vânzare cu ridicata,
administrare a afacerilor pentru puncte de
vânzare cu amănuntul, negociere de contracte,
pentru terti privind achiziția și vânzarea de
produse, intermediere în materie de contracte
de vânzare-cumpărare de bunuri, prezentarea
produselor prin toate mijloacele de comunicare
pentru vânzarea cu amănuntul, obținere de
contracte pentru achiziția și vânzarea de
produse și servicii, prezentare de produse
financiare în mijloace de comunicare, pentru
vânzarea cu amănuntul, servicii de colectare
computerizată a datelor la punctul de vânzare
pentru comercianții cu amănuntul, vânzare cu
amănuntul de carduri preplătite ale terților
pentru cumpărare de conținut media, servicii
de vânzare de alimente prin magazine de
desfacere cu amănuntul fără personal, servicii
de vânzare de băuturi prin magazine de
desfacere cu amănuntul fără personal, vânzare
cu amănuntul de carduri preplătite ale terților
pentru cumpărarea de servicii de divertisment,
vânzare cu amănuntul de carduri preplătite
ale terților pentru cumpărarea de servicii de
telecomunicații, intermediere de contracte de
cumpărare și vânzare de produse și servicii,
pentru alte persoane, furnizarea unei piețe online
pentru cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și
servicii, publicitate la produsele și serviciile
vânzătorilor online prin intermediul unui ghid
online cu funcție de căutare, furnizarea de
asistență pentru produse de larg consum cu
privire la software, furnizarea de informații
despre produse de larg consum cu privire la
software, servicii de comerț cu amănuntul cu

privire la software de calculator, servicii de
comerț cu ridicata cu privire la software de
calculator.

───────

(210) M 2021 06765 (111)182412
(151) 20/09/2021
(732) ACCESORII AUTO REY, BLD. 1

DECEMBRIE 1918, NR 43, BL. J42,
SC. 6, ET. 4, AP. 90, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

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

(540)

AUTOREY
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Dispozitive de navigație gps, senzori
giroscopici care folosesc funcții gps, software
pentru sisteme de navigație gps, aparate
de sistem de poziționare globală (gps),
transmițătoare pentru sisteme de poziționare
globală (gps), receptoare pentru sisteme de
poziționare globală (gps), software informatic
pentru sisteme de poziționare globală (gps),
instrumente de navigație electrice, aparate
electronice de navigație, sisteme electronice de
navigație, aparate de localizare a obiectivelor
(electrice), aparate de localizare a obiectivelor
(electronice), camere de filmat pentru filme
cu auto-developare, software de prelucrare
de imagini pentru camere auto, camere de
unghi mort pentru autovehicule, casetofoane,
casetofoane pentru automobile, casetofoane
pentru mașină, alarme electrice, alarme
de siguranță, alarme electronice antiefracție,
alarme pentru siguranță personală, alarme
electrice împotriva fumului, alarme anti-incendiu
electrice, încuietori (electrice) cu alarme, senzori
de parcare pentru vehicule, adaptoare de curent
electric destinate utilizării cu priza brichetă
auto, ecrane, ecrane fluorescente, ecrane
video, ecrane tactile, ecrane tactile (electronice),
ecrane electronice tactile, ecrane de proiecție,
ecrane de afișare, convertoare analogice,
convertoare de frecvență, monitoare video,
monitoare color, monitoare, monitoare pentru
tabletă, monitoare pentru semnalizare digitală,
monitoare pentru proiectare video, difuzoare,
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difuzoare (echipamente audio), difuzoare
inteligente, sisteme de difuzoare, difuzoare
fără fir, difuzoare audio pentru automobile,
difuzoare stereo pentru automobile, difuzoare
de frecvență joasă, difuzoare pentru frecvențe
joase, difuzoare cu amplificatoare incorporate,
difuzoare fără fir cuplabile, difuzoare portabile cu
vibrații, modulatoare, modulatoare de frecvență,
modulatoare de radio-frecvență, adaptoare
electrice, adaptoare usb, adaptoare audio,
adaptoare de radiofrecvență, încărcătoare usb
adaptate pentru priza brichetei auto.
11. Becuri cu led, becuri cu led pentru
automobile, aparate de iluminat pentru vehicule,
dispozitive antiorbire pentru vehicule (armături
de lămpi), faruri pentru automobile, bare
luminoase pentru vehicule de teren, becuri
electrice pentru lămpi posterioare, becuri
electrice pentru vehicule cu motor, becuri pentru
indicatoare de direcție, becuri pentru panoul
de bord, faruri cu dinam pentru vehicule,
faruri cu dinam pentru biciclete, faruri pentru
motociclete, faruri pentru vehicule cu două roți,
lanterne de biciclete, lumini de marșarier pentru
vehicule terestre, lămpi de frână pentru vehicule,
lămpi de semnalizare pentru autovehicule,
lămpi de vehicule terestre cu motor, lămpi
de verificare pentru autovehicule, lămpi pentru
iluminarea vehiculelor, lămpi pentru remorcă,
lumini de navigație pentru aeronave, lumini
de navigație pentru vase, lumini de poziție
pentru vehicule terestre, lumini de siguranță
sensibile la mișcare, lumini de stop pentru
vehicule, lumini pentru motociclete, lumini pentru
plăcuțe de înmatriculare, lumini pentru remorci
de ambarcațiuni, proiectoare auto, proiectoare
pentru vehicule.
35. Publicitate, servicii de vânzare cu
amănuntul, servicii de vânzare cu ridicata,
servicii de vânzare online în legătură
cu: dispozitive de navigație gps, senzori
giroscopici care folosesc funcții gps, software
pentru sisteme de navigație gps, aparate
de sistem de poziționare globală (gps),
transmițătoare pentru sisteme de poziționare
globală (gps), receptoare pentru sisteme de
poziționare globală (gps), software informatic
pentru sisteme de poziționare globală (gps),
instrumente de navigație electrice, aparate
electronice de navigație, sisteme electronice de
navigație, aparate de localizare a obiectivelor
(electrice), aparate de localizare a obiectivelor
(electronice), camere de filmat pentru filme
cu auto-developare, software de prelucrare
de imagini pentru camere auto, camere de
unghi mort pentru autovehicule, casetofoane,
casetofoane pentru automobile, casetofoane

pentru mașină, alarme electrice, alarme
de siguranță, alarme electronice antiefracție,
alarme pentru siguranță personală, alarme
electrice împotriva fumului, alarme anti-incendiu
electrice, încuietori (electrice) cu alarme, senzori
de parcare pentru vehicule, adaptoare de curent
electric destinate utilizării cu priza brichetă
auto, ecrane, ecrane fluorescente, ecrane
video, ecrane tactile, ecrane tactile (electronice),
ecrane electronice tactile, ecrane de proiecție,
ecrane de afișare, convertoare analogice,
convertoare de frecvență, monitoare video,
monitoare color, monitoare, monitoare pentru
tabletă, monitoare pentru semnalizare digitală,
monitoare pentru proiectare video, difuzoare,
difuzoare (echipamente audio), difuzoare
inteligente, sisteme de difuzoare, difuzoare
fără fir, difuzoare audio pentru automobile,
difuzoare stereo pentru automobile, difuzoare
de frecvență joasă, difuzoare pentru frecvențe
joase, difuzoare cu amplificatoare incorporate,
difuzoare fără fir cuplabile, difuzoare portabile cu
vibrații, modulatoare, modulatoare de frecvență,
modulatoare de radio-frecvență, adaptoare
electrice, adaptoare usb, adaptoare audio,
adaptoare de radiofrecvență, încărcătoare usb
adaptate pentru priza brichetei auto, becuri
cu led, becuri cu led pentru automobile,
aparate de iluminat pentru vehicule, dispozitive
antiorbire pentru vehicule (armături de lămpi),
faruri pentru automobile, bare luminoase pentru
vehicule de teren, becuri electrice pentru lămpi
posterioare, becuri electrice pentru vehicule cu
motor, becuri pentru indicatoare de direcție,
becuri pentru panoul de bord, faruri cu dinam
pentru vehicule, faruri cu dinam pentru biciclete,
faruri pentru motociclete, faruri pentru vehicule
cu două roți, lanterne de biciclete, lumini de
marșarier pentru vehicule terestre, lămpi de
frână pentru vehicule, lămpi de semnalizare
pentru autovehicule, lămpi de vehicule terestre
cu motor, lămpi de verificare pentru autovehicule,
lămpi pentru iluminarea vehiculelor, lămpi pentru
remorcă, lumini de navigație pentru aeronave,
lumini de navigație pentru vase, lumini de poziție
pentru vehicule terestre, lumini de siguranță
sensibile la mișcare, lumini de stop pentru
vehicule, lumini pentru motociclete, lumini pentru
plăcuțe de înmatriculare, lumini pentru remorci
de ambarcațiuni, proiectoare auto, proiectoare
pentru vehicule.

───────
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(210) M 2021 06769 (111)182236
(151) 20/09/2021
(732) NATALIA-LILIANA-ADELA

PETRESCU, STR. VRÂNCIOAIA,
NR. 13-15, BL. 1, SC. B, AP.
3, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

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

(540)

ACMANIC
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
37. Servicii de construcții, servicii de constructii,
construirea de zone rezidențiale, construcție
de proprietăți rezidențiale, construcții de clădiri
rezidențiale, consultanță privind construcția de
clădiri și de clădiri rezidențiale, construcții de
clădiri rezidențiale și comerciale, servicii de
construcții de clădiri, servicii de construcții
referitoare la clădiri pentru locuințe, construcții
de clădiri, servicii de construcții referitoare
la clădiri de uz industrial, construcții civile,
servicii de construcții civile, consultanță în
domeniul construcțiilor civile (construcții), servicii
de instalare și de reparații, servicii de instalare
de acoperișuri, reparare de instalații sanitare,
întreținere de instalații sanitare, lucrări de
instalații sanitare, instalare de echipamente
sanitare, întreținerea și reparația instalațiilor
sanitare, lucrări de instalații sanitare și instalare
de apă și de gaz, renovarea instalației electrice,
instalarea de aparate electrice, servicii de
instalații electrice, instalare de împământări
electrice, recondiționare, reparare și întreținere
a instalațiilor electrice, construcții civile privind
irigațiile, instalare și reparare de dispozitive
pentru irigații, construirea de clădiri industriale și
pentru producție.
42. Servicii de arhitectură de interior, servicii
de arhitectură, design arhitectural, servicii de
arhitectură, consultanță în arhitectură, servicii
arhitecturale pentru întocmirea proiectelor
arhitecturale, managementul proiectelor
arhitecturale, consultanță profesională privind
arhitectura, servicii de arhitectură pentru
pregătire de planuri arhitecturale, servicii de
design arhitectural, întocmire de rapoarte

arhitecturale, servicii de planificare arhitecturală,
întocmirea de planuri arhitecturale, realizarea
de planuri arhitecturale, realizarea de rapoarte
privind arhitectura, întocmire de proiecte
de arhitectură, design arhitectural pentru
decorațiuni interioare, design arhitectural pentru
decorațiuni exterioare, servicii profesionale
privind design-ul arhitectural, servicii de
consultanță în domeniul designului arhitectural,
servicii de arhitectură pentru proiectarea de
clădiri, servicii de arhitectură pentru proiectarea
de spații de birouri, servicii de arhitectură pentru
proiectarea de clădiri cu birouri, proiectare de
construcții, servicii de proiectare, servicii de
proiectare privind construcțiile civile, proiectare
de clădiri industriale, proiectarea (designul)
spațiului interior, consultanță profesională privind
amenajarea de interior, servicii de design
interior și exterior, servicii de proiectare pentru
interiorul clădirilor, servicii de consultanță în
materie de design interior, servicii de design
de mobilier pentru interiorul clădirilor, servicii
de design interior și servicii conexe de
informare și consiliere, servicii de informare
privind armonizarea culorilor, vopselelor și
a mobilierului pentru design interior, servicii
de infromare privind combinațiile de culori,
vopsele și mobilier pentru design interior, design
vizual, design de mobilier, artă grafică și
design, proiectare (design) de băi, proiectare
(design) de bucătării, proiectare (design) de
birouri, servicii de design mobilier, servicii de
consultanță în domeniul urbanismului, ridicare
topografică, servicii de topografie aeriană,
proiectare de studii topografice, servicii științifice
și tehnologice, precum și servicii de cercetare
și de creație, referitoare la acestea, servicii
de analiză industrială, cercetare industrială și
proiectare industrială, proiectare de instalații
industriale, proiectare de instalații de încălzire,
servicii de proiectare tehnică de instalații
pentru electricitate, servicii de proiectare tehnică
de aparate și instalații sanitare, servicii de
proiectare tehnică de instalații pentru alimentare
cu apă, servicii de proiectare tehnică de aparate
și instalații de răcire.
44. Amenajare peisajistică, grădinărit
peisagistic, servicii de arhitectură peisageră,
consultanță referitoare la peisagistică, design de
grădină și peisagistic, horticultură, grădinărit și
amenajare peisagistică, amenajare peisagistică
de grădini pentru terți, întreținere de grădini,
proiectare (design) de grădini, servicii pentru
îngrijirea grădinilor, servicii de amenajare a
grădinilor, plantarea unei grădini cu copaci,
îngrijirea grădinii sau a straturilor de flori,
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furnizare de informații despre plantarea pomilor
în grădini, plantare de copaci.

───────

(210) M 2021 06770 (111)182237
(151) 20/09/2021
(732) NATALIA-LILIANA-ADELA

PETRESCU, STR. VRÂNCIOAIA,
NR. 13-15, BL. 1, SC. B, AP.
3, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

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

(540)

CAMICNA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
37. Servicii de construcții, servicii de constructii,
construirea de zone rezidențiale, construcție
de proprietăți rezidențiale, construcții de clădiri
rezidențiale, consultanță privind construcția de
clădiri și de clădiri rezidențiale, construcții de
clădiri rezidențiale și comerciale, servicii de
construcții de clădiri, servicii de construcții
referitoare la clădiri pentru locuințe, construcții
de clădiri, servicii de construcții referitoare
la clădiri de uz industrial, construcții civile,
servicii de construcții civile, consultanță în
domeniul construcțiilor civile (construcții), servicii
de instalare și de reparații, servicii de instalare
de acoperișuri, reparare de instalații sanitare,
întreținere de instalații sanitare, lucrări de
instalații sanitare, instalare de echipamente
sanitare, întreținerea și reparația instalațiilor
sanitare, lucrări de instalații sanitare și instalare
de apă și de gaz, renovarea instalației electrice,
instalarea de aparate electrice, servicii de
instalații electrice, instalare de împământări
electrice, recondiționare, reparare și întreținere
a instalațiilor electrice, construcții civile privind
irigațiile, instalare și reparare de dispozitive
pentru irigații, construirea de clădiri industriale și
pentru producție.
42. Servicii de arhitectură de interior,
design arhitectural, servicii de arhitectură,
consultanță în arhitectură, servicii arhitecturale

pentru întocmirea proiectelor arhitecturale,
managementul proiectelor arhitecturale,
consultanță profesională privind arhitectura,
servicii de arhitectură pentru pregătire de planuri
arhitecturale, servicii de design arhitectural,
întocmire de rapoarte arhitecturale, servicii de
planificare arhitecturală, întocmirea de planuri
arhitecturale, realizarea de planuri arhitecturale,
realizarea de rapoarte privind arhitectura,
întocmire de proiecte de arhitectură, design
arhitectural pentru decorațiuni interioare, design
arhitectural pentru decorațiuni exterioare, servicii
profesionale privind design-ul arhitectural,
servicii de consultanță în domeniul designului
arhitectural, servicii de arhitectură pentru
proiectarea de clădiri, servicii de arhitectură
pentru proiectarea de spații de birouri,
servicii de arhitectură pentru proiectarea de
clădiri cu birouri, proiectare de construcții,
servicii de proiectare, servicii de proiectare
privind construcțiile civile, proiectare de clădiri
industriale, proiectarea (designul) spațiului
interior, consultanță profesională privind
amenajarea de interior, servicii de design
interior și exterior, servicii de proiectare pentru
interiorul clădirilor, servicii de consultanță în
materie de design interior, servicii de design
de mobilier pentru interiorul clădirilor, servicii
de design interior și servicii conexe de
informare și consiliere, servicii de informare
privind armonizarea culorilor, vopselelor și
a mobilierului pentru design interior, servicii
de infromare privind combinațiile de culori,
vopsele și mobilier pentru design interior, design
vizual, design de mobilier, artă grafică și
design, proiectare (design) de băi, proiectare
(design) de bucătării, proiectare (design) de
birouri, servicii de design mobilier, servicii de
consultanță în domeniul urbanismului, ridicare
topografică, servicii de topografie aeriană,
proiectare de studii topografice, servicii științifice
și tehnologice, precum și servicii de cercetare
și de creație, referitoare la acestea, servicii
de analiză industrială, cercetare industrială și
proiectare industrială, proiectare de instalații
industriale, proiectare de instalații de încălzire,
servicii de proiectare tehnică de instalații
pentru electricitate, servicii de proiectare tehnică
de aparate și instalații sanitare, servicii de
proiectare tehnică de instalații pentru alimentare
cu apă, servicii de proiectare tehnică de aparate
și instalații de răcire.
44. Amenajare peisajistică, grădinărit
peisagistic, servicii de arhitectură peisageră,
consultanță referitoare la peisagistică, design de
grădină și peisagistic, horticultură, grădinărit și
amenajare peisagistică, amenajare peisagistică
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de grădini pentru terți, întreținere de grădini,
proiectare (design) de grădini, servicii pentru
îngrijirea grădinilor, servicii de amenajare a
grădinilor, plantarea unei grădini cu copaci,
îngrijirea grădinii sau a straturilor de flori,
furnizare de informații despre plantarea pomilor
în grădini, plantare de copaci.

───────

(210) M 2021 06779 (111)182346
(151) 20/09/2021
(732) ANTENA TV GROUP SA, BD.

FICUSULUI, NR. 44A, ET. 4A,
ZONA 2, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

CaTine.ro - Ai curajul să fii tu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

35. Închirieri de spațiu publicitar, publicare
de texte publicitare, intermediere publicitară,
publicare de materiale publicitare, difuzarea
de materiale publicitare, închiriere de spații
publicitare, furnizare de spații publicitare,
redactare de texte publicitare, difuzare de
anunțuri publicitare, producție de clipuri
publicitare, realizare de materiale publicitare,
furnizare de servicii publicitare, concepere
de logouri publicitare, producție de material
publicitar vizual, închiriere de spațiu publicitar
online, închirieri de spațiu publicitar pe internet,
prezentare de produse în scop publicitar,
difuzare de materiale publicitare pentru terți,
servicii de difuzare de materiale publicitare,
publicare de materiale și texte publicitare,
difuzare de anunțuri publicitare prin internet,
servicii de redactie in scopuri publicitare,
indexare web în scop comercial sau publicitar,
difuzarea de anunțuri publicitare și anunțuri
comerciale, realizare de înregistrări video în
scopuri publicitare, producție de înregistrări
video în scopuri publicitare, închiriere de
panouri de afișare (panouri publicitare), servicii
publicitare de tip "pay per click", închiriere
de timp publicitar în mijloacele de comunicare,
afișare de anunțuri publicitare pentru pentru terți,
furnizare și închiriere de spațiu publicitar pe
internet, difuzare de materiale de reclamă, de
marketing și publicitare, difuzare de anunțuri
publicitare prin rețele de comunicații online,
organizare de târguri și expoziții în scopuri
comerciale și publicitare, publicitate radio și
de televiziune, abonament la un canal de
televiziune, servicii de publicitate oferite de o
agenție specializată în publicitate prin radio și
televiziune, producție și distribuție de reclame la
radio și la televiziune, închiriere spațiu publicitar,
închirierea minutelor publicitare și a presei,
servicii publicitare și de promovare, publicare
de materiale publicitare online, difuzare de
materiale publicitare online, închiriere de panouri
publicitare digitale, servicii de editare de texte
publicitare, distribuire de mostre în scopuri
publicitare, realizare de anunțuri publicitare
pentru terți, producție de clipuri publicitare pentru
radio, organizare și realizare de evenimente
publicitare, difuzare de materiale publicitare și
promoționale, servicii de anunțuri în scopuri
publicitare, producție de înregistrări audio în
scopuri publicitare, închiriere de spațiu publicitar
pe site-uri web, organizare de expoziții în
scopuri comerciale sau publicitare, compilare de
anunțuri publicitare pentru utilizare pe internet,
organizare de târguri în scopuri comerciale
sau publicitare, creare de texte publicitare
și în scop promoțional, punere la dispoziție

16. Albume, regulamente, reprezentări grafice,
insigne de hârtie, atlase, bannere din
hârtie, cataloage, fluturași publicitari, fluturași
informativi, reviste (publicații periodice), buletine
informative, ziare, broșuri, fotografii, buletine
(materiale tipărite), buletine de știri (materiale
tipărite).

9. Broșuri electronice descărcabile, buletine
informative descărcabile, clipuri care
conțin înregistrări muzicale, clipuri
video preînregistrate, film cinematografic
preînregistrat, filme cinematografice, filme
cinematografice expuse, filme descărcabile,
filme expuse, filme video, fișiere cu imagini
descărcabile, fișiere digitale (podcast), grafică
digitală (software descărcabil), informații cu
privire la jocuri și jocuri de noroc, înregistrări
audio, înregistrări multimedia, înregistrări
muzicale audio care pot fi descărcate, înregistrări
video, descărcabile, cu muzică, înregistrări
video descărcabile, materiale video muzicale
pre-înregistrate, medii descărcabile, podcast-uri
descărcabile, publicații electronice înregistrate
pe suport computerizat, transmisii video,
videoclipuri din filme pre-înregistrate, programe
de calculatoare (software descărcabil), platforme
de software de calculator înregistrate sau
descărcabile, platforme de software de
calculator înregistrat sau descărcabil, programe
de calculator înregistrate, aplicații software de
calculator, descărcabile.
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și închiriere de spații publicitare, pregătire
și prezentare de reclame audiovizuale în
scopuri publicitare, prezentare de produse și
servicii (în scopuri promoționale/publicitare),
furnizarea de spațiu publicitar în publicații
periodice, ziare și reviste, servicii publicitare
pentru crearea identității de brand pentru alte
persoane, compilare de anunțuri publicitare
pentru utilizarea pe pagini web de internet,
închiriere de orice tip de materiale publicitare
sau de prezentare comercială, servicii publicitare
cu privire la crearea identității corporative și de
brand, difuzare de materiale publicitare pentru
terți, printr-o rețea de comunicații on-line pe
internet, producție de reclame radio, productie
de publicitate televizata si radiofonica, publicitate
și reclamă prin intermediul televiziunii, radioului,
poștei, servicii de publicitate furnizate de o
agenție de publicitate la radio și la televizor,
publicitate și marketing, informații de marketing,
marketing pe internet, studii de marketing,
campanii de marketing, servicii de marketing,
marketing de produse, marketing direct,
marketing digital, consultanță în marketing
comercial, servicii de publicitate și marketing,
servicii de publicitate și marketing online,
servicii de marketing în domeniul restaurantelor,
cercetarea de piață și studii de marketing,
servicii de marketing promoțional folosind
mijloace audiovizuale, promovare, publicitate și
marketing pentru pagini web online, servicii
de marketing furnizate prin intermediul rețelelor
digitale, servicii de relaţii media, abonament
la un pachet media de informații, sondaje de
opinie, servicii de telemarketing, producție de
emisiuni de teleshopping, producție de programe
de teleshopping, publicitate online, publicitate
radiofonică, publicitate televizată, publicitate și
reclamă
38. Difuzarea la radio și televiziune, difuzare de
filme prin televiziune, difuzare de programe de
televiziune, difuzare de programe prin internet,
difuzare de programe prin satelit, servicii de
difuzare prin cablu, difuzare de programe prin
radio, difuzare de televiziune prin satelit, difuzare
prin satelit și cablu, difuzare de informații prin
intermediul televiziunii, servicii de difuzare pe
pagini web, difuzare de programe de televiziune
prin cablu, difuzare radiofonică de informații
și alte programe, difuzare de programe radio
și de televiziune, difuzare de programe video
și audio prin internet, difuzare de programe
de teleshopping prin intermediul televiziunii,
difuzare de material audio și video pe internet,
servicii de difuzare referitoare la televiziunea
prin protocol de internet (iptv), difuzare de
programe de radio și televiziune, inclusiv prin

rețele de cablu, servicii de transmisie de
programe de televiziune în sistem pay-per-view,
transmisie de podcasturi, transmisie de informații
online, furnizarea de forumuri online, furnizarea
accesului la conținut multimedia online, furnizare
de camere de chat online pentru rețelele sociale
41. Divertisment televizat, divertisment
radiofonic, servicii de divertisment, divertisment
pe internet, divertisment on-line, divertisment
muzical, divertisment, organizare de
divertisment muzical, organizarea concursurilor
de divertisment, divertisment de radio și
televiziune, educație, divertisment și sport,
activități sportive, producție de evenimente
sportive, furnizare de publicații electronice,
furnizare de publicații on-line, furnizare de
publicații electronice online, nedescărcabile,
servicii de videotecă, proiecție de filme video,
producție de filme video, producție de înregistrări
audio și video pe suporturi audio și video,
producție audio și video și fotografie, servicii
de editare audio și video, publicare de texte
altele decât cele publicitare, publicare online
de ziare electronice, producție de televiziune,
montaj de programe de televiziune, prezentare
de programe de televiziune, producție de filme
pentru televiziune, seriale de televiziune prin
satelit, producție de spectacole de televiziune,
producție de emisiuni de televiziune, producție
de programe de televiziune, producție de
programe educative de televiziune, producții
de film, televiziune și radio, producere de
emisiuni-concurs pentru televiziune, producție
de programe radiofonice și de televiziune,
producție de programe de divertisment pentru
televiziune, închirirere de ehipament de iluminat
pentru televiziune, servicii de producție de
programe de televiziune, furnizare de filme
și de programe de televiziune nedescărcabile
pe canale de televiziune cu plată, servicii de
programe de știri pentru radio sau televiziune,
producție de înregistrări audiovizuale, producție
de programe tv, producție de spectacole de
divertisment cu dansatori, concursuri televizate,
audiție pentru concursuri televizate de talente,
organizarea de concursuri în domeniul educație
sau divertisment, servicii de reporteri de știri,
furnizare de programe televizate de știri,
divertisment de natura emisiunilor de știri
televizate
42. Programare de software pentru publicitate
online, proiectare de software pentru
calculatoare, analiza sistemelor informatice,
găzduirea site-urilor (site-uri web), platforma
ca serviciu (paas), controlul calităţii, cercetarea
şi dezvoltarea de produse noi pentru terţi,
furnizarea de motoare de căutare pentru internet,
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găzduire de servere, găzduire de conținut digital,
software ca serviciu (saas).

───────

(210) M 2021 06809 (111)182601
(151) 21/09/2021
(732) BIOGENIS SRL, B-DUL DIMITRIE

POMPEI NR. 10A, CLĂDIREA
CONECT 1, PARTER, MODUL 4,
SECTOR 2, BUCUREȘTI, 020337,
ROMANIA

(540)

Biogenis FamiCord Group
Banca de celule stem
În conformitate cu art. 22 al Legii nr.

84/1998, republicata, conform adresei
înregistrată cu nr. OSIM 1003486/07.02.2022,

solicitantul nu revendică un drept exclusiv
asupra denumirii: „Banca de celule stem”.

(531) Clasificare Viena: 29.01.01; 29.01.04;
27.05.01; 26.01.03; 26.01.16

(591) Culori revendicate:albastru (HEX
#00008B), portocaliu (HEX #FF7F50)

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

5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, si anume celule stem embrionare,
celule stem adulte, celule stem mesenchimale,
celule stem hematopoetice, celule sanguine
vertebrale și tipuri de celule aferente cu
proprietăți integrate de regenerare.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii referitor la
banca de celule stem (transport).
42. Cercetare științifică, dezvoltare și studii
legate de expansiunea, selecția, controlul
calitativ și implantarea in vivo a cartilajului uman
pentru formarea de celule, inclusiv preparate de
celule stem sau implanturi de celule stem.
44. Servicii prestate de bănci de celule stem,
bănci de țesut, bănci de organe și bănci de
sânge.

───────

ADMINISTRARE A BUNURILOR
INDISPONIBILIZATE, BD. REGINA
ELISABETA NR.3, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) VLAD I. ANDA CABINET DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ, STR.
PORII NR.152, SC.3, AP.96, JUDEŢ
CLUJ, FLOREȘTI, CLUJ, ROMANIA

(540)

ANABI AGENȚIA NAȚIONALĂ
DE ADMINISTRARE

A BUNURILOR
INDISPONIBILIZATE

(531) Clasificare Viena: 24.01.01; 26.01.04;
29.01.13; 03.01.08; 01.05.01; 27.05.01;
27.05.17

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

35. Organizare de licitații pe internet, licitaţii în
domeniul imobiliar, organizarea și coordonarea
de licitații, organizare de licitații virtuale
interactive, cotații pentru oferte de licitații,
licitații organizate prin rețele de telecomunicație,
vânzări prin licitații disponibile pe internet,
organizare și coordonare de licitații imobiliare,
oferte pentru licitații online în numele terților,
organizare și coordonare de licitații și
licitații inverse prin rețele informatice și de
telecomunicații, organizare și coordonare de

(210) M 2021 06822 (111)182188
(151) 21/09/2021
(732) AGENȚIA NAȚIONALĂ DE

(591) Culori revendicate: albastru, roşu,
galben, alb, gri
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licitații pe internet, servicii de vânzare prin licitații
online prin internet, servicii de recoltare de date.
36. Consultanță pentru clienți cu privire la
organizarea recuperării de creanțe, evaluare
de bunuri mobile, evaluări (estimări) de
valori, evaluarea activelor financiare, gestiunea
activelor financiare, gestionare a activelor,
administrare de active și portofolii, servicii de
gestionare a activelor, administrare fiduciară de
active de fonduri, administrare de active pentru
alte persoane, servicii de consiliere financiară
privind managementul activelor, recuperarea
creanțelor, recuperarea datoriilor, organizare de
recuperare de creanțe, agenții de recuperare a
creanțelor, servicii de recuperare a creanțelor.
45. Servicii juridice, servicii de informații juridice,
servicii de anchete juridice, servicii de transfer
de proprietăți (servicii juridice), servicii juridice
legate de afaceri, servicii de soluționare
alternativă a litigiilor (servicii juridice), servicii
de cercetare de informații juridice, servicii de
pregătire a documentelor juridice, furnizare de
informații despre servicii juridice pe un site
web, servicii de informare, consultative și de
consultanță referitoare la probleme juridice,
servicii de consultanță cu privire la prevenirea
infracțiunilor, depistarea bunurilor furate, servicii
de recuperare a vehiculelor furate.

───────

(210) M 2021 06824 (111)182187
(151) 21/09/2021
(732) AGENȚIA NAȚIONALĂ DE

ADMINISTRARE A BUNURILOR
INDISPONIBILIZATE, BD. REGINA
ELISABETA NR.3, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) VLAD I. ANDA CABINET DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ,
STR. PORII NR. 152, SC. 3, AP. 96,
JUDETUL CLUJ, FLOREȘTI, CLUJ,
ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 03.01.08;
24.01.13

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

clase:
35. Organizare de licitații pe internet, licitaţii în
domeniul imobiliar, organizarea și coordonarea
de licitații, organizare de licitații virtuale
interactive, cotații pentru oferte de licitații,
licitații organizate prin rețele de telecomunicație,
vânzări prin licitații disponibile pe internet,
organizare și coordonare de licitații imobiliare,
oferte pentru licitații online în numele terților,
organizare și coordonare de licitații și
licitații inverse prin rețele informatice și de
telecomunicații, organizare și coordonare de
licitații pe internet, servicii de vânzare prin licitații
online prin internet, servicii de recoltare de date.
36. Consultanță pentru clienți cu privire la
organizarea  recuperării  de  creanțe,   evaluare
de  bunuri  mobile,  evaluări  (estimări)  de
valori, evaluarea activelor financiare, gestiunea
activelor financiare, gestionare a activelor,
administrare  de  active și portofolii,   servicii  de
gestionare a activelor, administrare fiduciară de
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───────

(210) M 2021 06855 (111)182409
(151) 22/09/2021
(732) EPMC CONSULTING SRL,

STRADA FAGULUI, NR. 11, JUD.
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, 400483,
CLUJ, ROMANIA

(740) APPELLO BRANDS SRL, STR.
SOIMULUI, NR. 18, SC. A, ET. 5, AP.
M6, JUD. SIBIU, SIBIU, 550311, SIBIU,
ROMANIA

(540)

EPMC Aim up!

clase:

35. Consultanță (contabilitate) fiscală,
consultanță fiscală (contabilitate), consultanță
privind marketingul, consultanță în management,
consultanță în afaceri, consultanță privind
managementul afacerilor, consultanță privind
achizițiile comerciale, consultanță în domeniul
auditului, consultanță privind managementul
comercial, consultanță privind managementul
marketingului, consultanță pentru conducerea
afacerilor, consultanță în managementul
afacerilor, consultanță în planificarea afacerilor,
consultanță pentru management corporativ,
consultanță în organizarea firmelor, consultanță
în organizarea întreprinderilor, consultanță
profesională în afaceri, consultanță privind
plasarea personalului, consultanță privind
planificarea carierei, servicii de consultanță
în afaceri, consultanță în afaceri pentru
firme, consultanță privind planificarea în
afaceri, consultanță profesională privind
managementul afacerilor, consultanță în materie
de management, consultanță în materie de
angajări, consultanță în materie de afaceri,
consultanță privind managementul riscului
(afaceri), consultanță pentru dezvoltarea imaginii
corporative, consultanță în domeniul cercetării
pieței, consultanță privind cercetarea în afaceri,
consultanță privind gestiunea documentelor
de afaceri, consultanță în afaceri privind
marketingul strategic, servicii de consultanță
privind planificarea afacerilor, servicii de
consultanță privind structura firmelor, servicii
de consultanță privind studiul de piață,
servicii de consultanță comercială în sectorul
agricol, managementul întreprinderilor, inclusiv
consultanță privind aspectele demografice,
servicii de consultanță (comercială) privind
exploatarea invențiilor, consultanță în materie
de rapoarte de piață, servicii de consultanță
în domeniul segmentărilor de piață, consultanță
în domeniul managementului industrial inclusiv
analize cost-beneficiu, servicii de consultanță
referitoare la achiziții de bunuri și servicii,
servicii de asistență și consultanță în
domeniul managementului companiilor din
sectorul energetic, servicii publicitare pentru
sensibilizarea publicului la probleme de mediu,
servicii de publicitate pentru promovarea
sensibilizării publicului cu privire la problemele și
inițiativele de mediu, analiză a prețului de cost
pentru depozitarea, eliminarea, manipularea și
reciclarea deșeurilor, managementul proiectelor
de afaceri, consultanță în domeniul afacerilor
privind finanțarea dezvoltării, promovarea
vânzărilor, promovarea comercială, servicii de
promovare, promovarea afacerii (publicitate),
promovare de evenimente speciale, promovare

active  de  fonduri,  administrare  de  active 
pentru  alte persoane,  servicii  de  consiliere 
financiară  privind  managementul  activelor, 
recuperarea creanțelor,  recuperarea  datoriilor, 
organizare  de recuperare  de  creanțe,  agenții 
de  recuperare  a creanțelor,  servicii  de 
recuperare a creanțelor.
45. Servicii juridice, servicii de informații juridice,
servicii  de anchete juridice, servicii  de  transfer 
de proprietăți (servicii juridice), servicii juridice 
legate  de  afaceri,  servicii  de  soluționare 
alternativă a litigiilor (servicii juridice), servicii de 
cercetare  de  informații  juridice,  servicii  de 
pregătire a documentelor juridice, furnizare de 
informații despre servicii juridice pe un site 
web,  servicii  de informare,  consultative  și  de 
consultanță referitoare  la  probleme juridice, 
servicii  de consultanță  cu  privire  la  prevenirea 
infracțiunilor,  depistarea  bunurilor  furate, 
servicii derecuperare a vehiculelor furate.

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12
(591) Culori revendicate: maro, verde
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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de târguri în scop comercial, promovare
de servicii financiare și de asigurări, în
numele terților, managementul activităților
comerciale, managementul întreprinderii (pentru
terți), managementul și administrarea afacerilor,
management în procesele de afaceri,
consultanță în managementul și organizarea
afacerilor, managementul proiectelor de afaceri
(pentru terți), managementul și consultanța în
procesele de afaceri, cercetare în domeniul
afacerilor, analiză și cercetare de piață,
redactare de studii pentru proiecte de afaceri,
elaborare de rapoarte pentru proiecte de afaceri.
36. Consultanță privind investițiile, consultanță
financiară corporatistă, consultanță financiară
și consultanță în domeniul asigurărilor,
consultanță fiscală (nu contabilitate), servicii
de consultanță financiară, consultanță privind
finanțele întreprinderilor, consultanță privind
investițiile rezidențiale, analiză și consultanță
financiară, consultanță privind finanțarea
proiectelor energetice, consultanță financiară
în sectorul energetic, consultanță în materie
de investiții, servicii de consultanță privind
investițiile, consultanță financiară privind
fondurile fiduciare, consultanță și informații
privind asigurările, servicii computerizate de
consultanță financiară, consultanță privind
fondurile de investiții, consultanță privind
managementul riscului (financiară), consultanță
referitoare la investițiile de capital, servicii
de consultanță privind investițiile financiare,
servicii de consultanță privind finanțele
corporațiilor, servicii de consultanță privind
fondurile mutuale, servicii de consiliere și
consultanță financiară, consultanță financiară
în domeniul managementului riscului, servicii
actuariale consultative și de consultanță,
servicii de consultanță privind investițiile în
produse, servicii de consultanță financiară și
de investiții, furnizare de informații, consultanță
și consiliere în domeniul evaluărilor financiare,
furnizare de subvenții pentru proiect pentru
proiecte de sensibilizare în materie de
mediu și sănătate, furnizare de informaţii
financiare cu privire la industria financiară
implicată în investiţii care au ca scop
mediul înconjurător, finanțare de proiecte,
finanțarea proiectelor de dezvoltare, avansare
de fonduri, transferuri de fonduri, investirea
fondurilor, colectare de fonduri, gestiunea
fondurilor financiare, gestiunea fondurilor
întreprinderilor, coordonarea strângerilor de
fonduri, monitorizarea fondurilor de investiții,
managementul financiar al fondurilor,
administrarea fondurilor de investiții, investiții
de fonduri pentru terți, servicii de administrare

de fonduri, investiții de fonduri de capital,
acordare de fonduri pentru universități, servicii
de finanțare pentru garantarea fondurilor,
acordare de fonduri pentru instituții de cercetare,
acordare de fonduri pentru organizații non-profit,
finanțare comercială, împrumuturi (finanțare),
finanțarea companiilor, finanțarea achizițiilor,
finanțarea investițiilor, acordarea finanțării,
servicii de finanțare, finanțare de garanții,
finanțarea activităților industriale, finanțare
de credite comunitare, servicii de finanțare
comercială, finanțare de credite punte, servicii
de finanțare industrială, finanțare pentru
mici întreprinzători, finanțarea capitalului de
risc, intermediere pentru acordarea finanțării,
servicii de finanțare pentru echipament,
acordare de finanțare pentru leasing, acordare
de finanțare pentru societăți, acordare de
finanțare pentru întreprinderi, facilitare și
intermediere pentru finanțare, managementul
portofoliului, management financiar pentru
afaceri, management financiar al companiilor,
servicii de management de investiții financiare,
servicii de expertize fiscale, servicii de expertize
fiscale, expertize și evaluări fiscale, servicii
de cercetare financiară, servicii de cercetare
privind investițiile, servicii de analiză și cercetare
financiară
41. Consultanță în materie de formare,
organizarea de cursuri pentru dezvoltarea
abilităților de consultanță, servicii de consultanță
referitoare la elaborarea de cursuri de formare,
servicii de consultanță și informare referitoare
la pregătirea, coordonarea și organizarea
de concerte, servicii de consultanță și
informare referitoare la pregătirea, coordonarea
și organizarea de conferințe, servicii de
consultanță și informare referitoare la pregătirea,
coordonarea și organizarea de congrese,
servicii de consultanță și informare referitoare
la pregătirea, coordonarea și organizarea
de simpozioane, servicii de consultanță și
informare referitoare la pregătirea, coordonarea
și organizarea de colocvii, instrucțiuni acvatice
orientate către ecologie, furnizare de servicii
educaționale referitoare la subiecte de
ecologie, servicii educaționale legate de
conservarea mediului, educație și instruire
privind conservarea naturii și mediul, servicii
educative pentru adulți referitoare la probleme
de mediu, cursuri de pregătire în domeniul
managementului, furnizare de cursuri de
instruire cu privire la managementul în afaceri,
elaborarea de materiale didactice distribuite
la prelegerile în domeniul managementului,
servicii educaționale și de instruire cu
privire la managementul afacerilor, formare
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complementară (instruire), formare continuă
(instruire), furnizare de formare, formare în
vânzări (instruire), cursuri de formare (instruire),
formare în afaceri (instruire), formare practică
(demonstrație), coaching (instruire) personal,
formarea personalului financiar, formare în
domeniul publicității, servicii de formare
profesională, furnizare de formare profesională,
formare în domeniul managementului, cursuri
de formare avansată, formare în domeniul
relațiilor publice, servicii de formare de personal,
furnizare de cursuri de formare, formare în
domeniul tehnologiei comunicațiilor, organizare
de cursuri de formare, organizare de sesiuni
de formare, servicii de instruire și formare,
servicii de formare în management, consultanță
în materie de formare, formare în domeniul
aptitudinilor profesionale, coordonare de cursuri
de formare profesională, furnizare de cursuri de
formare profesională, furnizare de cursuri de
formare continuă, furnizare de seminare online
de formare, servicii ale unei academii de formare
educative, furnizarea de facilităţi pentru formarea
profesională (instruire), servicii de formare în
domeniul utilizării calculatoarelor, organizare
și coordonare de seminare de formare,
servicii de consultanță cu privire la formarea
angajaților, furnizare de informații despre
formarea (instruirea) continuă pe internet,
consultanță legată de formarea în materie de
competențe profesionale, servicii de formare
în domeniul utilizării software-lui de calculator,
servicii de formare cu privire la instalarea
sistemelor de testare controlate de calculator,
servicii de formare cu privire la întreținerea
sistemelor de testare controlate de calculator,
furnizare de formare prestată într-o rețea globală
de calculatoare, servicii de consultanță în
domeniul editorial, cursuri pentru dezvoltarea
abilităților de consultanță, servicii de consultanță
privind publicarea revistelor, consultanță în
domeniul formării și perfecționării, servicii de
consultanță în domeniul educației, cursuri de
instruire în elaborarea bazelor de date, servicii
educative online prin baze de date informatice,
internet sau extranet nedescărcabile, servicii
de bibliotecă furnizate prin intermediul unei
baze de date computerizate, publicare de
materiale care pot fi accesate prin intermediul
bazelor de date sau prin internet, organizarea
de conferințe anuale în domeniul achizițiilor,
servicii de divertisment sub formă de programe
de televiziune webcam, furnizare de informații
despre antrenamentul fizic pe un site web online,
furnizare de informații despre exerciții fizice pe
un site web online, furnizare de informații despre
educație fizică pe un site web online, asistență

profesională individualizată (coaching), coaching
pentru viață (instruire), servicii educaționale
de tip coaching, asistență profesională
individualizată (coaching) în domeniul finanțelor,
asistență profesională individualizată (coaching)
pe probleme economice și de management,
consiliere și coaching cu privire la carieră
(consiliere și asistență cu privire la educație).
42. Consultanță tehnologică, consultanță
științifică, consultanță privind asigurarea calității,
consultanță profesională privind tehnologia,
servicii de consultanță tehnică, consultanță
în domeniul tehnic, consultanță privind
studiile geologice, consultanță în inteligență
artificială, consultanță profesională privind
conservarea energiei, proiectare și consultanță
în inginerie, servicii de consultanță privind
mediul, consultanță în domeniul igienei
alimentare, consultanță profesională referitoare
la ergonomie, consultanță în domeniul ingineriei
civile, consultanță tehnologică în domeniul
geologiei, consultanță în domeniul proiectării
tehnologice, consultanță în domeniul cercetării
industriale, consultanță în domeniul cercetării
științifice, servicii de consultanță în domeniul
urbanismului, consultanță tehnică în materie
de proiectare, consultanță tehnică în domeniul
ingineriei mediului, consultanță în domeniul
proiectării de software, servicii de consultanță
în domeniul geologiei, consultanță tehnică în
domeniul detectării poluării, consultanță tehnică
în domeniul științei mediului, consultanță în
materie de protecție a mediului, servicii de
consultanță privind planificarea de mediu,
servicii de consultanță în materie de geofizică,
servicii de consultanță tehnică privind ingineria
marină, servicii de consultanță tehnică privind
ingineria structurală, servicii de consultanță în
materie de geotehnică, servicii de consultanță
în materie de hidrogeologie, consultanță
tehnologică în domeniul generării energiei
alternative, servicii de consultanță în domeniul
dezvoltării tehnologice, servicii de consultanță în
materie de planificare arhitecturală, servicii de
consultanță în materie de eficiență energetică,
servicii de consultanță în materie de planificare
geografică, servicii de consultanță în materie
de instrumente științifice, servicii de consultanță
în materie de protecție a mediului, servicii
de consultanță în materie de tehnologie de
control, servicii de consultanță în materie de
siguranță a mediului, servicii de consultanță
în materie de poluare a mediului, consultanță
tehnologică în domeniile producției și utilizării
de energie, consultanță în domeniul arhitecturii
și realizării planurilor pentru construcții, servicii
de consultanță privind cercetarea în domeniul
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protecției mediului, servicii de consultanță
și informații despre integrarea sistemelor
informatice, consultanță cu privire la programe
de baze de date electronice, furnizare de
informații, consiliere și consultanță privind
reducerea emisiilor de carbon, consultanță
tehnică în domeniul tehnologiei de tăiere
în lucrări de drumuri, consultanță pentru
serviciile tehnologie în domeniul alimentării
cu energie și electricitate, furnizarea de
informații, consiliere și consultanță privind
compensarea emisiilor de dioxid de carbon,
cercetare științifică privind ecologia, cercetare
în domeniul ecologic, furnizare de informații
tehnologice despre inovații ecologice, studii
de mediu, evaluarea riscurilor de mediu,
teste ale mediului înconjurător, compilare
de informații despre mediu, colectare de
informații privind mediul, studii în domeniul
protecției mediului, cercetarea în domeniul
protecției mediului, servicii de monitorizare a
mediului, cercetare în domeniul conservării
mediului, servicii de evaluare a stării mediului,
compilare de informații privind condițiile de
mediu, măsurarea condițiilor de mediu în
cadrul clădirilor, monitorizarea activităților care
influențează mediul în clădiri, servicii de
testare și inspecție referitoare la mediu, servicii
de inginerie în domeniul tehnologiei mediului
înconjurător, monitorizare de mediu a zonelor
de depozitare a deșeurilor, măsurători de
mediu în cadrul structurilor de construcții civile,
monitorizare de mediu a zonelor de tratare a
deșeurilor, sisteme aeropurtate de monitorizare
de la distanță pentru explorarea mediului,
monitorizare de evenimente care influențează
mediul din structuri de construcții civile,
monitorizarea activităților care influențează
mediul în interiorul structurilor de inginerie
civilă, servicii de testare a mediului înconjurător
pentru detectarea contaminanților din apă,
cercetare privind analiza deșeurilor, proiectare
de echipamente pentru transportul deșeurilor,
studii de proiecte tehnice, planificare de proiecte
tehnice, studii de proiecte tehnice, dezvoltare
de proiecte de construcții, studii de proiecte
de inginerie, realizare de studii de proiecte
tehnice pentru proiecte de construcții, analiza
apelor, monitorizarea calității apei, proiectare
și planificare tehnică de instalații de epurare
a apei, asistență tehnică în legătură cu
măsuri de economisire a energiei, expertize
hidrografice, expertize geologice, inspecția
clădirilor (expertize), efectuarea de expertize
tehnice, servicii de expertiză tehnică, cercetare
științifică, cercetare tehnologică, cercetare
tehnică, cercetarea proceselor industriale,

cercetare în domeniul hidrologic, cercetare
științifică și industrială, cercetare în domeniul
ingineriei, servicii de cercetare tehnică, servicii
de cercetare industrială, servicii de cercetare
în domeniul construcțiilor, realizare de studii
de cercetare și de proiecte tehnice referitoare
la utilizarea energiei naturale, furnizare de
informații despre studii de cercetare și de
proiecte tehnice referitoare la utilizarea energiei
naturale, proiectare și dezvoltare de software
pentru controlul, reglarea și monitorizarea
sistemelor de energie solară, proiectare și
planificare tehnică de conducte pentru gaz, apă
și apă reziduală, studii de proiecte tehnice în
domeniul compensării emisiilor de dioxid de
carbon, proiectare și dezvoltare de sisteme
pentru generarea de energie regenerabilă,
proiectare și dezvoltare de rețele de distribuire
a energiei, proiectare și dezvoltare de
software pentru gestiunea energiei, proiectare și
planificare tehnică de uzine electrice, proiectare
de sisteme informaționale în domeniul finanțelor
44. Consultanță agricolă, consultanță în
domeniul viticulturii, consultanță referitoare la
plantarea copacilor, consultanță referitoare la
cultivarea plantelor, consultanță profesională în
materie de sănătate, servicii de consultanță
în sectorul agricol, consultanță în domeniul
agriculturii, horticulturii și silviculturii, servicii de
consultanță cu privire la culturile din horticultură,
servicii consultative și consultanță privind
utilizarea de îngrășământ artificial în agricultură
și horticultură, servicii consultative și consultanță
privind utilizarea de tratamente non-chimice
pentru agricultura și horticultura durabilă, servicii
agricole cu privire la conservarea mediului,
restaurare de habitate forestiere

───────
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(210) M 2021 06857 (111)182298
(151) 22/09/2021
(732) LINIA WOOD & METAL S.R.L.,

SOS. BUCURESTI PLOIESTI
42-44, CLADIREA B, ARIPA B2,
PARTER, BIROUL NR. 2, SECTOR
1, BUCURESTI, ROMANIA

(740) ALACARTE IP SRL, ALEEA FETESTI
11, BL. F1, SC. C, ET. 1, AP. 26,
SECTOR 3, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

LINIA ARCHITECTURE
PROJECTS

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.24
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
20. Mobila, produse de mobilier.

───────

(210) M 2021 06859 (111)182156
(151) 22/09/2021
(732) PARTIDUL ALIANTA PENTRU

PATRIE, STR. PĂCII NR.30, JUD.
ILFOV, CHIAJNA, ILFOV, ROMANIA

(540)

APP ALIANŢA
PENTRU PATRIE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 07.01.24;
02.07.12

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

clase:
16. Hârtie si carton, fotografii, articole de
papetărie și de birou, adezivi pentru papetărie
sau de uz casnic, materiale didactice și
educative, folii de plastic pentru documente,
panouri publicitare din hârtie sau carton , invitații
(papetărie), pungi (plicuri, săculeți) din hârtie
sau plastic, pentru ambalat, bannere din hârtie,
cărți, fanioane din hârtie, calendare, stegulețe
din hârtie, fluturași publicitari, mape pentru
hârtii / dosare din plastic pentru hârtii, formulare,
tipărite.
35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
serviciile prestate de către firmele de publicitate
care se ocupă în principal de comunicări publice,
declarații sau anunțuri prin toate mijloacele de
difuzare și cu privire la toate tipurile de bunuri
sau servicii, servicii publicitare, de marketing
și promoționale, de exemplu, distribuirea de
mostre, dezvoltarea de concepte publicitare,
scrierea și publicarea de texte publicitare,
organizare de târguri și expoziții cu scop
comercial sau publicitar, lucrări de birou, de
exemplu, servicii de programare și memento
pentru întâlniri, căutare de date în fișiere pe
computer pentru alții, gestionarea computerizată
a fișierelor, servicii de centrale telefonice,
închirierea timpului publicitar în mediile de
comunicare, producția de clipuri publicitare,
servicii de planificare a programărilor (funcții
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38. Serviciile care permit cel puțin unei părți
să comunice cu o alta, precum și servicii de
difuzare și transmitere de date, transmiterea
de fișiere digitale și e-mal, furnizarea accesului
utilizatorilor la rețelele globale de calculatoare,
difuzarea de radio și televiziune, trasmiterea de
video la cerere (video-on-demand), furnizarea de
camere de chat pe internet și forumuri online,
servicii de telefonie și mesagerie vocală, servicii
de teleconferințe și videoconferințe, comunicații
prin rețelele de fibră optică, transmiterea cu
ajutorul calculatorului a mesajelor și imaginilor,
servicii de agenție de presă, furnizarea de
forumuri online, servicii de teleconferință,
transmiterea e-mailurilor, transmiterea fișierelor
digitale, servicii de videoconferință, transmisia
fără fir (wireless).
41. Organizarea expozițiilor cu scop educațional
sau cultural, organizarea și coordonarea
conferințelor, congreselor și simpozioanelor,
publicarea cărților și textelor, altele decât
textele cu scop publicitar, organizarea și
susținerea colocviilor, organizarea și susținerea
conferințelor, organizarea și susținerea
congreselor, furnizarea online de imagini video,
nedescărcabile, instruire practică (demonstrații),
organizarea și susținerea de seminarii,
organizarea și susținerea de simpozioane.

───────

(210) M 2021 06886 (111)182282
(151) 24/09/2021
(732) ENABIOART SRL, INTR. BADENI

NR.4, BLOC T6, SC.1, ETAJ 9, AP.
37, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

CD CHICAS DENTISTAS
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
10. Dispozitive medicale de uz dentar,
dispozitive pentru calmarea durerilor provocate
de erupția dinților, protecții pentru dinți, de
uz medical, coroane pentru dinți, instrumente

utilizate la fabricarea dinților artificiali, aparate
utilizate pentru fixarea dinților artificiali, dinți
artificiali.
41. Organizare de seminarii educative,
organizare de conferințe cu scopuri educative,
cursuri de formare, furnizare de cursuri
educaționale, organizarea și conducerea de
workshop-uri, instruire, activități culturale,
instruire de personal.
44.  Servicii oferite de clinici medicale,
asistență medicală, îngrijire medicală, consultații
medicale, consiliere medicală, închiriere de
echipament medical și de îngrijire medicală,
servicii de analize medicale, servicii furnizate de
saloane de coafură și înfrumusețare.

───────

(210) M 2021 06887 (111)182283
(151) 24/09/2021
(732) ENABIOART SRL, INTR. BADENI

NR.4, BLOC T6, SC.1, ETAJ 9, AP.
37, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

ITalkTeeth
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Organizare de seminarii educative,
organizare de conferințe cu scopuri educative,
cursuri de formare, furnizare de cursuri
educaționale, organizarea și conducerea de
workshop-uri, instruire, activități culturale,
instruire de personal.

───────

de birou), furnizarea de informații de afaceri
prin intermediul unui site web, răspândirea
materialelor publicitare, publicitate online pe
o rețea de calculatoare  distribuirea de
eșantioane, sondaje de opinie, organizarea de
expoziții în scopuri comerciale sau publicitare,
publicitate exterioară, publicitate prin televiziune,
scrierea de texte publicitare.
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(210) M 2021 06903 (111)182183
(151) 24/09/2021
(732) ANDREI-ȘTEFAN NISTOR, STR.

TOAMNEI NR. 84, SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA
PETER LUKACS, BLD. NICOLAE
GRIGORESCU NR. 173C, ET. 2,
AP. 6, SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA
ADRIAN-MIRCEA IONESCU, STR.
WASHINGTON NR. 12, ET. 2,
AP. 6, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

The S'aint

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 02.01.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
43. Servicii de furnizare de alimente și băuturi,
cazare temporară.

───────

(210) M 2021 06919 (111)182602
(151) 24/09/2021
(732) LION TOUR SRL, STR. MIHAIL

EMINESCU NR. 11B, JUD. GALAȚI,
TECUCI, GALAȚI, ROMANIA

(540)

DÖNER KING
În conformitate cu art. 22 al Legii nr. 84/1998,

republicata, conform adresei înregistrată cu nr.
OSIM 1003312/03.02.2022, solicitantul nu revendică

un drept exclusiv asupra denumirii: „DÖNER”.

(531) Clasificare Viena: 29.01.02; 29.01.08;
27.05.01; 27.05.17; 26.04.02; 26.04.07;
26.04.18

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

43. Servicii de furnizare de alimente și băuturi,
cazare temporară.

───────

(591) Culori revendicate: galben (Pantone
457U), negru (Pantone 296U)
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(210) M 2021 06936 (111)182184
(151) 27/09/2021
(732) MARIN MITITELU, STR.

MUNTENIEI NR. 6A, BL. E,
SC. B, ET. 2, AP. 50, JUDEŢUL
HUNEDOARA, HUNEDOARA,
HUNEDOARA, ROMANIA

(540)

A.S. CORVINUL HUNEDOARA

(531) Clasificare Viena: 26.11.06; 27.05.01;
27.05.17; 29.01.14

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

41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.

───────

(210) M 2021 06975 (111)182499
(151) 28/09/2021
(732) S.C. LOOP PRODUCTIONS S.R.L.,

STR. ION TUCULESCU NR. 19,
SECTOR 3, BUCUREŞTI, 031611,
ROMANIA

(540)

Dan Balan

(531) Clasificare Viena: 27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Hârtie și carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie și
de birou, cu excepția mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
și materiale pentru artişi, pensule, materiale
didactice șieducative, folii de plastic pentru
documente, folii și pungi pentru ambalat și
împachetat, caractere tipografice, forme de tipar.
41. Producția de programe radio și de
televiziune, producția de spectacole, furnizarea
de programe de televiziune, nedescărcabile, prin
intermediul serviciilor la cerere, furnizarea online
de imagini video, nedescărcabile, divertisment
de televiziune, servicii de divertisment, servicii
de amuzament, prezentarea spectacolelor de
varietate, prezentarea prestațiilor live.

───────

(591) Culori revendicate: verde, albastru, alb,
negru
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(210) M 2021 06977 (111)182497
(151) 28/09/2021
(732) DR. BARBU MIRABELA

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

(540)

EUTIMIA
În conformitate cu prevederile art. 22 din
Legea nr. 84/1998, republicată, conform

adresei înregistrată cu nr. OSIM 1002952,
din data 31.01.2022, solicitantul nu revendică
un drept exclusiv asupra denumirii: EUTIMIA

(531) Clasificare Viena: 27.07.01; 27.07.01;
29.01.13; 17.01.07

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

44. Consultații psihiatrice, servicii de evaluare
a personalității (servicii de sănătate mintală),
servicii psihiatrice, teste de personalitate (servicii
de sănătate mintală), teste psihiatrice.

───────

(210) M 2021 06999 (111)182373
(151) 12/10/2021
(732) SC. URBOTEL SRL, STR.

MALULUI NR.4, JUDETUL BIHOR,
ORADEA, 410002, BIHOR,
ROMANIA

(540)

MOTOCICLIST PENTRU O ZI
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Servicii de rezervare de bilete în domeniul
educației, divertismentului și sportului, servicii
educative, de divertisment și sportive, educație,
divertisment și sport.

───────

(210) M 2021 07005 (111)182182
(151) 29/09/2021
(732) TIBERIU RAHAU, BLD. UNIRII

NR. 63, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
030828, ROMANIA

(540)

rahau.ro
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Servicii de fotografie, instruire în fotografie,
producție audio, video și multimedia și fotografie,
servicii de fotografiere din drone, creare
(redactare) de conținut educațional pentru
podcasturi, creare (redactare) de podcast-uri,
editare de materiale tipărite care conțin poze,
altele decât cele de uz publicitar, editare de
muzică, editare de texte scrise, altele decât cele
publicitare, editare muzicală, editare, întocmire
de rapoarte și redactare de texte, altele decât
cele publicitare, furnizare de servicii de studio
de înregistrare video, publicare de lucrări
muzicale, publicare de manuale de instruire,
publicare de materiale care pot fi accesate prin
intermediul bazelor de date sau prin internet,
publicare de materiale educative, publicare de
materiale tipărite în format electronic pe internet,
publicare de texte, publicare de texte educative,
publicare de texte sub formă de mijloace
electronice, publicare multimedia, publicare și
editare de materiale tipărite, publicarea de
fotografii, publicarea de materiale multimedia

LOREDANA CABINET MEDICAL
DE PSIHIATRIE, B-DUL
REVOLUȚIEI NR. 97, AP. 3, JUDEȚ
ARAD, ARAD, ARAD, ROMANIA
DR. COTUNA IULIU COSMIN
CABINET MEDICAL DE
PSIHIATRIE, B-DUL REVOLUȚIEI
NR. 97, AP. 3, JUDEȚ ARAD,
ARAD, ARAD, ROMANIA

(591) Culori revendicate: maro deschis, maro
închis, galben, crem
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online, redactare de texte, servicii de editare,
servicii de editare computerizată, servicii de
editare de muzică, servicii de editare și
înregistrare muzicale, servicii de publicare
de text electronic, servicii de publicare on-
line, servicii de publicare, inclusiv servicii de
publicare electronică, servicii de scriere pentru
bloguri, activități de divertisment, sportive și
culturale, consultanță în materie de planificare
de evenimente speciale, educație și instruire,
fotoreportaje, furnizare de conținut audio online
nedescărcabil, furnizare de divertisment sub
formă de clipuri de filme printr-un site internet,
muzică digitală (care nu poate fi descărcată) de
pe internet, compoziții fotografice pentru terți,
editare de film, editare de filme (fotografice),
editare de fotografii, editare de înregistrări
audio, editare de înregistrări video, editare sau
înregistrare de sunete și imagini, editare video,
filmarea de microfilme pentru terți, fotografii
aeriene, fotografii de tip portret, furnizare de
înregistrări audio digitale, nedescărcabile, de pe
internet, furnizare de studiouri audio sau video,
microfilmare, înregistrări de muzică, înregistrări
originale, producție de filme video, producție de
filme în scopuri educative, producție de filme
în scopuri educaționale, producție de înregistrări
audiovizuale, producție de înregistrări muzicale,
productie de podcasturi, producţie de podcast-
uri, producție de materiale video, producție
de înregistrări audio, producție de înregistrări
sonore și muzicale, producție de înregistrări
sonore și/sau video, producție de înregistrări
video, servicii ale studiourilor pentru înregistrări
video, servicii ale unui fotograf, servicii de editare
audio și video, servicii de editare video pentru
evenimente, servicii de editare în procesul de
post-producție a muzicii, a materialelor video și
a filmelor, servicii de filmare din drone, servicii
de filmări aeriene, servicii de înregistrare, servicii
de macrofotografie, servicii de producție video,
servicii de înregistrare audio și video, servicii
de înregistrare video, servicii de înregistrare și
producție audio, servicii de înregistrări audio,
servicii informative cu privire la filme video,
servicii de divertisment.

───────

(210) M 2021 07009 (111)182603
(151) 29/09/2021
(732) PRIMĂRIA ORAȘULUI URICANI,

STR. 1 MAI, NR. 6, JUD.
HUNEDOARA, URICANI, 336100,
HUNEDOARA, ROMANIA

(540)

Ruta cultural turistică
Ținutul Momârlanilor
În conformitate cu art.22 din Legea

nr.84/1998, republicată, conform adresei
nr.1003999/10.02.2022, solicitantul

nu revendică un drept exclusiv asupra
denumirii: "Ținutul Momârlanilor".

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 02.01.04
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Servicii educative, de divertisment și
sportive, educație, divertisment și sport.

───────
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(210) M 2021 07012 (111)182304
(151) 29/09/2021
(732) AGRICOVER S.A., BD. PIPERA

NR. 1B, CLĂDIREA CUBIC
CENTER, ET. 6, JUD. ILFOV,
VOLUNTARI, ILFOV, ROMANIA

(740) MILMARK DESIGN SRL, CHEIUL
DÂMBOVIŢEI NR. 26, VILA C42,
CAMERA 1, JUD.ILFOV, POPEŞTI-
LEORDENI, ILFOV, ROMANIA

(540)

CROP360

(531) Clasificare Viena: 26.11.06; 29.01.12;
27.05.01; 27.05.17

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

1. Produse chimice destinate utilizării în
industrie, agricultură, horticultură, silvicultură,
preparate chimice (adjuvanți) pentru utilizare
în agricultură, horticultura, silvicultură, produse
chimice pentru protecția plantelor împotriva
agenților patogeni, preparate chimice pentru
inhibarea creșterii buruienilor, produse chimice
destinate utilizării ca adezivi în agricultură pentru
combaterea dăunătorilor, preparate pentru
reglarea creșterii plantelor, compost, gunoi
de grajd, fertilizanți, substanțe chimice pentru
conservarea alimentelor, detergenți pentru uz
industrial, detergenți pentru utilizare în procesele
de producție, solvenți pentru utilizare în
procesele de producție, agenți tananți, adezivi
de uz industrial, aditivi chimici, rășini artificiale
neprocesate, preparate biologice de uz industrial
și științific.
5. Preparate pentru uz medical și veterinar,
produse sanitare de uz medical, substanțe
și alimente dietetice pentru uz medical sau
veterinar, alimente pentru sugari, suplimente
dietetice pentru uz uman și veterinar,
plasturi, materiale pentru bandaje, materiale
pentru plombarea dinților, materiale pentru
amprente dentare, dezinfectanți, preparate

pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide.
9. Carduri magnetice, antene, aerometre,
aparate de analiză a aerului, altimetre,
barometre, camere video, aparate de fotografiat
(fotografie), programe de calculator, înregistrate,
programe de calculator, descărcabile, aplicații
software pentru calculator, descărcabile,
platforme software de calculator, înregistrate sau
descărcabile, contoare/aparate de măsură, stații
meteorologice digitale, publicații electronice,
descărcabile, sisteme de poziționare globală
(GPS), instrumente meteorologice, aparate de
monitorizare, altele decât cele pentru scopuri
medicale.
29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte de
carne, ouă, lapte și produse lactate, uleiuri și
grăsimi comestibile, toate cele menționate nu în
legătură cu mâncarea preparată.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, tapioca și sago,făină și preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie și cofetărie,
înghețată, zahăr, miere, sirop de melasă,
drojdie, praf de copt, sare, muștar, oțet, toate
cele menționate nu în legătură cu mâncarea
preparată.
31. Produse agricole, horticole, silvice și de
acvacultura, brute și neprocesate, semințe brute
și neprocesate, cereale neprocesate, produse
secundare de la procesarea cerealelor, pentru
hrana animalelor, animale vii, furaje concentrate
pentru uz animal, produse pentru îngrășarea
animalelor (furaj pentru animale), fructe și
legume proaspete, verdețuri proaspete, plante și
flori naturale, bulbi, răsaduri și semințe pentru
plantare.
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, servicii de administrare a
programelor de fidelizare, stimulare și
recompensare a consumatorilor în scopuri
comerciale, promoționale și/sau de publicitate,
servicii de consultanță publicitară și de afaceri
prin organizarea de concursuri și expoziții,
distribuția de mostre (promovare), organizarea
de expoziții de promovare, organizarea de
lansări de produse, producția de materiale
publicitare sub formă de pliante, broșuri
conținând informație tehnică și comercială,
strângerea la un loc, în beneficiul terților, a
unor produse diverse (exceptând transportul
acestora), și anume: produse chimice destinate
utilizării în industrie, agricultură, horticultura,
silvicultură, preparate chimice (adjuvanți) pentru
utilizare în agricultură, horticultura, silvicultură,
produse chimice pentru protecția plantelor
împotriva agenților patogeni, preparate chimice

(591) Culori revendicate: verde (Pantone
574C), portocaliu (Pantone 151C)
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pentru inhibarea creșterii buruienilor, produse
chimice destinate utilizării ca adezivi în
agricultură pentru combaterea dăunătorilor,
preparate pentru reglarea creșterii plantelor,
compost, gunoi de grajd, fertilizanți, substanțe
chimice pentru conservarea alimentelor,
detergenți pentru uz industrial, detergenți pentru
utilizare în procesele de producție, solvenți
pentru utilizare în procesele de producție, agenți
tananți, adezivi de uz industrial, aditivi chimici,
rășini artificiale neprocesate, preparate biologice
de uz industrial și științific, preparate pentru uz
medical și veterinar, produse sanitare de uz
medical, substanțe și alimente dietetice pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru sugari,
suplimente dietetice pentru uz uman și veterinar,
plasturi, materiale pentru bandaje, materiale
pentru plombarea dinților, materiale pentru
amprente dentare, dezinfectanți, preparate
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide, carduri magnetice, antene, aerometre,
aparate de analiză a aerului, altimetre,
barometre, camere video, aparate de fotografiat
(fotografie), programe de calculator, înregistrate,
programe de calculator, descărcabile, aplicații
software pentru calculator, descărcabile,
platforme software de calculator, înregistrate sau
descărcabile, contoare/aparate de măsură, stații
meteorologice digitale, publicații electronice,
descărcabile, sisteme de poziționare globală
(GPS), instrumente meteorologice, aparate de
monitorizare, altele decât cele pentru scopuri
medicale, carne, pește, păsări și vânat, extracte
de carne, ouă, lapte și produse lactate, uleiuri
și grăsimi comestibile, cafea, ceai, cacao,
înlocuitori de cafea, orez, tapioca și sago, făină
și preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie și cofetărie, înghețată, zahăr, miere,
sirop de melasă, drojdie, praf de copt, sare,
muștar, oțet, produse agricole, horticole, silvice
și de acvacultură, brute și neprocesate, semințe
brute și neprocesate, cereale neprocesate,
produse secundare de la procesarea cerealelor,
pentru hrana animalelor, animale vii, furaje
concentrate pentru uz animal, produse pentru
îngrășarea animalelor (furaj pentru animale),
fructe și legume proaspete, verdețuri proaspete,
plante și flori naturale, bulbi, răsaduri și semințe
pentru plantare, pentru a permite clienților
să le vadă și să le achiziționeze cât mai
comod, furnizarea de servicii de platformă de
tranzacții comerciale online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, servicii de
consiliere în managementul afacerilor, servicii
de agenție de import-export, servicii de analiză
a tranzacțiilor comerciale, servicii de analiză
a costurilor, servicii de analiză a profitului

activităților de afaceri, redactarea de planuri si
rapoarte de afaceri, servicii de administrarea
afacerilor pentru operațiuni comerciale en-gros
și cu amănuntul, servicii de management al
lanțului de aprovizionare, servicii de planificare și
organizare a întâlnirilor de afaceri, toate serviciile
din această clasă nu în legătură cu mâncarea
preparată, legume și fructe congelate, smoothie-
uri.
36. Investiții de capital, emiterea cardurilor de
credit, evaluare financiară (asigurări, servicii
bancare, imobiliare), management financiar,
analiză financiară, consultanță financiară,
servicii financiare, finanțare pentru achiziția în
rate / finanțare pentru achiziția prin închiriere,
împrumuturi în rate, brokeraj de asigurări,
consultanță în asigurări, servicii de plăți
cu portofel electronic, împrumuturi (finanțare),
procesarea plăților efectuate cu cârdul de credit,
procesarea plăților efectuate cu cârdul de debit.
39.  Transport, servicii de ambalare și depozitare
a bunurilor, organizarea de călătorii.
40. Abatorizarea animalelor, procesarea
produselor alimentare, servicii de condiționare a
semințelor, în particular procesarea semințelor
pentru agricultură, condiționarea (conservarea)
produselor alimentare în vederea depozitării,
procesarea produselor agricole.
41. Educație, organizarea de evenimente în
scopuri educative, furnizarea serviciilor de
instruire, pregătirea și desfășurarea activităților
de tip atelier, organizarea de sesiuni de instruire,
conferințe, expoziții și competiții, pregătirea de
materiale didactice pentru utilizare în cadrul
conferințelor profesionale, activități culturale și
sportive.
42. Computerizare în nori (cloud computing),
p'roiectare de software pentru calculatoare,
crearea și mentenanța site-urilor web pentru terți,
consultanță în domeniul tehnologiei informației
(IT), furnizarea de informații meteorologice,
platformă ca serviciu (PaaS), software ca
serviciu (SaaS), închirierea de software pentru
calculatoare, prognoze meteorologice.
43. Servicii de furnizare a alimentelor și
băuturilor pentru consum.
44. Servicii de agricultură, horticultura și
silvicultură, servicii de combatere a dăunătorilor
pentru agricultură, acvacultură, horticultura și
silvicultură, servicii de combatere a buruienilor,
dispersarea de fertilizatori și alte substanțe
chimice agricole pe suprafețe și pe cale aeriană,
servicii de creștere și îngrijire a animalelor (ferme
zootehnice), servicii de medicină veterinară,
servicii de însămânțare artificială a animalelor,
servicii de consultanță pentru creșterea și
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îngrijirea animalelor, servicii specializate de
consultanță în domeniul agricol.

───────

(210) M 2021 07013 (111)182419
(151) 29/09/2021
(732) DRELCOV PROD SRL, STR.

ORIZONTULUI, NR. 9, JUDEŢ
PRAHOVA, CAMPINA, PRAHOVA,
ROMANIA

(740) NOMENIUS SRL, STR PICTOR ION
NEGULICI, NR.12-14, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

Simigeria Trefarini
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
30. Produse de brutărie, amestecuri pentru
produse de brutărie, batoane de cereale
și batoane energizante, arahide crocante
proaspete, alimente pe bază de cacao, vafe,
gofre, specialități de patiserie, produse de
patiserie, prăjituri, tarte și biscuiți (prăjiturele),
produse de cofetărie nemedicinale, produse
de cofetărie dulci aromate, produse de
cofetărie congelate, prăjitură cu pâine, pateuri
cu ciocolată, pâine, înghețate și dulciuri,
gustări constând în principal din produse
de cofetărie, dulciuri (bomboane), tablete de
ciocolată și gumă de mestecat, cozonaci,
cornuri, biscuiți crocanți, biscuiți sărați,
amestecuri pentru prajituri, biscuiți, ecleruri,
cremșnituri, napolitane, madlene, fursecuri,
plăcinte, patiserie, pateuri (produse de patiserie),
prăjiturele, pricomigdale (patiserie), produse de
cofetărie pe bază de făină, produse de patiserie
cu semințe de mac, quiche (tarte sărate),
produse de patiserie proaspete, tarte, sufleuri,
sare, mirodenii, arome și condimente, semințe
procesate, amidon și produsele acestora,
preparate coapte și drojdie, zahăr, îndulcitori
naturali, glazuri dulci și umpluturi, produse
apicole, cafea, ceaiuri, cacao și înlocuitori ai
acestora, baghete, batoane de pâine, brioșe,
chifle, snacks-uri crocante, lipie, grisine subțiri,
pâine cu stafide, pâine cu umplutură, gheață,
înghețată, iaurt înghețat și șerbeturi, aperitive
(tartine), sandvișuri, snack-uri preparate din
făină de cartofi, produse de patiserie din legume
și carne, produse de patiserie aromate, plăcinte
gătite,  pizza,  pateuri   cu  cârnați,  lipii  cu  pui,

35. Servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu produse de brutărie, servicii de comerț cu
amănuntul în legătură cu produse de brutărie,
asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, servicii de comenzi online,
furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
alimentare, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu produse alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu semințe procesate, amidon, preparate coapte
și drojdie, zahăr, îndulcitori naturali, glazuri
dulci și umpluturi, produse apicole, produse
de patiserie, produse de brutărie, produse de
cofetărie, prăjituri, tarte și biscuiți prăjiturele,
dulciuri bomboane, tablete de ciocolată și gumă
de mestecat, băuturi nealcoolice, bere, băuturi
alcoolice, servicii de vânzare cu amănuntul și cu
ridicata în legătură cu carne, fructe, ciuperci și
legume prelucrate (inclusiv nuci și leguminoase),
ouă și produse din ouă, pește, fructe de mare
și moluște, produse lactate și înlocuitori, uleiuri
și grăsimi, alimente semipreparate și snack-uri,
cafea, ceaiuri, cacao și înlocuitori ai acestora,
gheață, înghețată, iaurt înghețat și șerbeturi,
sare, mirodenii, arome și condimente.
43. Asigurarea de hrană și băuturi, servicii de
informare, de consiliere și de rezervare în
legătură cu furnizarea de alimente și băuturi,
servicii oferite de cantine, servicii oferite de
fast-fooduri, furnizare de alimente și băuturi
dintr-o rulotă mobilă, furnizare de alimente și
băuturi în restaurante și baruri, prepararea
alimentelor, servicii oferite de pizzerii, servicii
oferite de localuri tip snack-bar, furnizare de
alimente și băuturi în bistrouri, furnizare de
alimente și băuturi în gogoșării, servicii de
preparare a alimentelor, servicii de restaurant
cu servire la pachet, servicii de mâncaruri
și băuturi la pachet, servicii de gătit, servicii
în domeniul gustărilor, servicii de informare,
de consiliere și de rezervare în legătură cu
furnizarea de alimente și băuturi, prepararea
mâncării, prepararea alimentelor, servicii oferite
de restaurante cu autoservire, servicii oferite de
pizzerii, servicii de catering.

înveliș pentru sandvișuri, hot dog (sandvișuri),
hamburgeri în pâine, gustări sărate pe bază
de porumb, gustări sărate pe bază de cereale,
frigănele, crusta de pizza, covrigei, covrigei moi,
clătite sărate, clătite, chifle umplute, blat de
pizza, produse alimentare care conțin ciocolată
(ca principal ingredient), pateuri de foietaj
(produse de patiserie), covrigi.

───────
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(210) M 2021 07020 (111)182343
(151) 29/09/2021
(732) BOANTĂ C. GEANINA MARIA

PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ,
STR. THEODOR SPERANTIA,
NR. 16, BL. P818, ET. 4, AP. 17,
JUDEŢ BIHOR, ORADEA, BIHOR,
ROMANIA

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

(540)

Botosheria

(531) Clasificare Viena: 02.09.01; 26.01.03;
26.11.05; 27.05.01; 27.05.17

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

25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole
care servesc la acoperirea capului,
îmbrăcăminte, îmbrăcăminte pentru copii,
tricoturi (îmbrăcăminte), jerseuri (îmbrăcăminte),
jachete (îmbrăcăminte), fulare (îmbrăcăminte),
îmbrăcăminte țesută, combinezoare
(îmbrăcăminte), articole de îmbrăcăminte,
pulover (articole de îmbrăcăminte), articole de
îmbrăcăminte brodate, articole de îmbrăcăminte
de ocazie, articole care servesc la acoperirea
capului, hanorace, hanorace cu glugă, șosete,
confecții, încălțăminte pentru copii, încălțăminte
pentru bărbați, topuri croșetate, articole de
îmbrăcăminte pentru copii mici, botoșei, botoșei
tricotați pentru bebeluși, botoșei (încălțăminte
din lână pentru bebeluși), tricotaje, bonete
tricotate, căciuli tricotate, mănuși tricotate,

haine tricotate, jachete din tricot, costume de
bebeluși, articole de îmbrăcăminte de exterior
pentru bebeluși, salopetă de copii, curele
(accesorii vestimentare), curele din materiale
textile (îmbrăcăminte), haine tricotate.

───────

(210) M 2021 07033 (111)182327
(151) 30/09/2021
(732) MARIA-ANDREEA DOBRIN, STR.

MIRCEA CEL BATRAN NR. 181,
BL. MS3B, SC. B, ET. 4, AP. 39,
JUD. CONSTANŢA, CONSTANŢA,
CONSTANȚA, ROMANIA

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

(540)

Blanco

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
43. Servicii oferite de baruri, servicii oferite
de snack-baruri, servicii oferite de baruri de
cocteiluri, servicii ale barurilor, servicii oferite de
localuri tip snack-bar, servicii specifice barurilor
de cocteiluri, servire de alimente și băuturi în
restaurante și baruri, furnizare de alimente și
băuturi în restaurante și baruri, închiriere de
șezlonguri, închiriere de șezlonguri de plajă cu
acoperiș împletit, servicii de alimentație publică,
servicii de cazare temporară.

───────
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(210) M 2021 07037 (111)182268
(151) 30/09/2021
(732) ANGELLI SPUMANTE &

APERITIVE SRL, B-DUL. IULIU
MANIU NR. 341-359, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) CABINET M. OPROIU SRL, STR.
POPA SAVU NR. 42, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

ANGELLI CHERRY
High Quality Pleasure
RICETTA ORIGINALE

(531) Clasificare Viena: 02.01.01; 26.01.01;
26.11.03; 27.05.01; 27.05.17; 27.05.24;
05.07.16; 05.03.14; 29.01.15

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

33. Bauturi alcoolice (cu exceptia berii).
───────

(210) M 2021 07038 (111)182269
(151) 30/09/2021
(732) ANGELLI SPUMANTE &

APERITIVE SRL, BD. IULIU
MANIU NR. 341-359, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) CABINET M. OPROIU SRL, STR.
POPA SAVU NR. 42, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

ANGELLI CHERRY
High Quality Pleasure
RICETTA ORIGINALE

(531) Clasificare Viena: 02.01.01; 26.01.01;
26.11.03; 27.05.01; 27.05.17; 27.05.24;
05.07.16; 05.03.14; 29.01.15

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

33. Bauturi alcoolice (cu exceptia berii).
───────

(591) Culori revendicate: roşu, bej, verde,
negru, alb, gri, vişiniu

(591) Culori revendicate: roşu, bej, verde,
negru, alb, gri, vişiniu
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(210) M 2021 07040 (111)182270
(151) 30/09/2021
(732) ANGELLI SPUMANTE &

APERITIVE SRL, BD. IULIU
MANIU NR. 341-359, SECTOR 6,
BUCURESTI, ROMANIA

(740) CABINET M. OPROIU SRL, STR.
POPA SAVU NR. 42, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

ANGELLI FRAGOLA
High Quality Pleasure
RICETTA ORIGINALE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 20.05.15;
05.07.22; 29.01.14

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

33. Bauturi alcoolice (cu exceptia berii)
───────

(210) M 2021 07041 (111)182271
(151) 30/09/2021
(732) ANGELLI SPUMANTE &

APERITIVE SRL, BD. IULIU
MANIU NR. 341-359, SECTOR 6,
BUCURESTI, ROMANIA

(740) CABINET M. OPROIU SRL, STR.
POPA SAVU NR. 42, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

ANGELLI FRUCTE DE
PADURE High Quality

Pleasure RICETTA ORIGINALE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 20.05.15;
05.07.24; 29.01.14

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

33. Bauturi alcoolice (cu exceptia berii)
───────

(591) Culori revendicate: rosu, bej, verde, 
alb,gri, rosu deschis, bleumarin

(591) Culori revendicate: rosu, bej, verde, 
alb,gri, galben
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(210) M 2021 07042 (111)182272
(151) 30/09/2021
(732) ANGELLI SPUMANTE &

(740) CABINET M. OPROIU SRL, STR.
POPA SAVU NR. 42, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

ANGELLI VISINE High Quality
Pleasure RICETTA ORIGINALE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 20.05.15;
05.07.16; 29.01.14

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

33. Bauturi alcoolice (cu exceptia berii)
───────

(210) M 2021 07044 (111)182273
(151) 30/09/2021
(732) ANGELLI SPUMANTE &

APERITIVE SRL, BD. IULIU
MANIU NR. 341-359, SECTOR 6 ,
BUCURESTI, ROMANIA

(740) CABINET M. OPROIU SRL, STR.
POPA SAVU NR. 42, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

ANGELLI AFINE High Quality
Pleasure RICETTA ORIGINALE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 20.05.15;
05.07.09; 29.01.14

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

33. Bauturi alcoolice (cu exceptia berii)
───────

APERITIVE SRL, BD. IULIU
MANIU NR. 341-359, SECTOR 6,
BUCURESTI, ROMANIA

(591) Culori revendicate: rosu, bej, verde, 
alb,gri, mov, grena

(591) Culori revendicate: rosu, bej, verde, 
alb,gri, albastru, bleumarin
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(210) M 2021 07045 (111)182628
(151) 30/09/2021
(732) FOCȘENEANU CARMEN-

GABRIELA, STR. LIVIU
REBREANU NR. 46-58, BL. V,
SC. H, ET. 8, AP. 87, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

NUDE
(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.13;

29.01.12; 26.01.01

clase:
3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse exfoliante pentru corp,
produse exfoliante pentru față, produse
cosmetice pentru îngrijirea pielii, tampoane de
curățare impregnate cu produse cosmetice,
trusă pentru cosmetice, preparate de machiaj
pentru față și corp, preparate pentru curățarea
și îngrijirea corpului, produse pentru curățarea
pielii, produse cosmetice pentru îngrijirea pielii,
preparate pentru catifelarea pielii, preparate
pentru îngrijirea pielii, produse pentru curățarea
pielii (nemedicinale), exfoliante pentru îngrijirea
pielii.
21. Mănuși abrazive pentru exfolierea pielii,
tampoane pentru exfoliere, aplicatoare
cosmetice, ustensile cosmetice, pentru igienă și
pentru îngrijirea frumuseții, perii pentru curățarea
pielii, bureți pentru exfolierea pielii, mănuși
abrazive pentru exfolierea pielii.
25. Mănuși pentru baie, mănuși pentru spălat.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul online
referitoare la produse cosmetice, servicii de
vânzare cu amănuntul cu livrare prin poștă
pentru produse cosmetice, furnizarea de

informații despre produse de larg consum,
și anume cu privire la cosmetice, studii de
marketing în domeniul produselor cosmetice,
de parfumerie și de înfrumusețare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu vânzarea
de cutii de cosmetice pe bază de abonament,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
instrumente de cosmetică pentru oameni, servicii
prestate online de un magazin de vânzare
cu amănuntul pentru produse cosmetice și de
înfrumusețare.
44. Servicii oferite de saloane de frumusețe,
furnizare de informații în materie de frumusețe,
servicii de îngrijire a frumuseții, servicii de
tratament pentru îngrijirea tenului, îngrijiri de
igienă și frumusețe, servicii de igienă și
frumusețe pentru oameni.

───────

(210) M 2021 07046 (111)182267
(151) 30/09/2021
(732) ANGELLI SPUMANTE &

APERITIVE SRL, BD. IULIU
MANIU NR. 341-359, SECTOR 6,
BUCURESTI, ROMANIA

(740) CABINET M. OPROIU SRL, STR.
POPA SAVU NR. 42, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

ANGELLI CUVEE
IMPERIAL IMPERIAL

COLLECTION FERMENTAȚIE
NATURALĂ DEMISEC

(591) Culori revendicate: auriu, roz
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
29.01.14; 20.05.15

clase:
33. Bauturi alcoolice (cu exceptia berii).

───────

(210) M 2021 07053 (111)182365
(151) 30/09/2021
(732) IMOBILIARE CAFE S.R.L., STR.

NICOLAE BĂLCESCU NR. 58,
AP.11, JUD. BRAȘOV, BRAȘOV,
BRAȘOV, ROMANIA

(740) RODALL SRL AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA SRL,
STR. POLONĂ NR. 115, BL. 15, SC.
A, AP.19, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
010497, ROMANIA

(540)

Imobiliare Café
În conformitate cu art.22 din Legea

nr.84/1998, republicată, conform adresei
nr.1002573/28.01.2022, solicitantul

nu revendică un drept exclusiv asupra
denumirilor: "IMOBILIARE" şi "Café".

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 07.01.08;
07.01.24; 05.07.01

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou,
regruparea în avantajul terţilor a birourilor,
caselor, vilelor, apartamentelor (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod, activităţi de

retail, cercetarea pieţei, cercetări pentru afaceri,
relaţii publice, promovarea vânzărilor pentru
terţi, consultanţă profesională despre afaceri,
organizare de expoziţii în scopuri comerciale
sau de publicitate, consultanţă şi managementul
de afaceri în domeniul vânzărilor cu amănuntul
(retailing).
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii de
furnizare de alimente şi băuturi, servicii de
restaurant, servicii oferite de bistro, servicii de
bufet pentru gustări (snack-bar), servicii de bar,
servicii de cafenea, servicii de bufet, servicii de
catering care constau în furnizarea de produse
alimentare şi băuturi.

───────

(210) M 2021 07060 (111)182307
(151) 30/09/2021
(732) FS TECHNOLOGIES AND

MANAGEMENT, BD. PIPERA
NR. 1H, VILA M26, JUDEŢ ILFOV,
VOLUNTARI, ILFOV, ROMANIA

(540)

SYNAPSE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive.

───────

(591) Culori revendicate: rosu, bej, negru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2021 07072 (111)182425
(151) 30/09/2021
(732) KINGAROMA SRL, SOS.

RAMINCU SARAT, NR. 43, LOT
1/1, JUDETUL BRAILA, BRAILA,
BRĂILA, ROMANIA

(740) NOMENIUS SRL, STR. PICTOR ION
NEGULICI, NR. 12-14, SECTORUL 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

Karoma

(531) Clasificare Viena: 27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Articole de parfumerie și odorizante,
preparate pentru curățare și odorizante,
odorizante de casă, preparate odorizante pentru
împrospătarea aerului, parfumuri, parfumuri de
camera sub formă de spray, rezerve cu
parfumuri pentru dozatoare non-electrice de
parfum de cameră, parfumuri pentru automobile,
detergenți, balsamuri pentru rufe, detergenți
pentru spălarea vaselor, lumânări de masaj
de uz cosmetic, uleiuri esențiale amestecate,
terpene (uleiuri esențiale), aromatizanți (uleiuri
esențiale), uleiuri esențiale aromatizate, uleiuri
esențiale naturale, uleiuri esențiale vegetale,
uleiuri esențiale pentru aromoterapie, uleiuri
parfumate, difuzoare cu fitil pentru parfumarea
camerei, bețișoare parfumate, bureți impregnați
cu săpun, bureți abrazivi pentru satinare,
bureți impregnați cu produse de toaletă, ceară
de croitorie, ceară pentru cizmărie, preparate
pentru îngrijirea animalelor, produse pentru
toaletă, uleiuri esențiale și extracte aromatice,
produse de toaletă, ceară de folosit în
cizmărie, ceară utilizată în cizmărie, ceară
utilizată în croitorie, ceară utilizată în cizmărie,

aer presurizat, în recipiente pulverizatoare,
pentru curățare și desprăfuire, agenți caustici
pentru curățare, agenți de decapare pentru
vopsea, agenți de deparafinare pentru curațare,
agenți de deparafinare pentru curățare, agenți
de uscare pentru mașini de spălat vase,
agenți de îndepărtare a cristalelor de sare,
agenți pentru îndepărtarea cerii, agenți pentru
îndepărtarea petelor, amidon pentru curățare,
amoniac (alcalii volatile) utilizat ca detergent,
amoniac pentru curățenie, apă de javel, apă
parfumată pentru lenjerie, batiste impregnate cu
produse pentru curățarea ochelarilor de vedere,
bețișoare parfumate pentru împrospătarea
aerului, bețișoare universale cu vată de
uz personal, burete impregnat cu săpun,
ceară antiderapantă pentru dușumele, ceară
de parchet, ceară naturală pentru podele,
ceară pentru lustruit, ceară pentru parchet,
ceară preparată pentru lustruire, cenuși
vulcanice pentru curățare, ceruri de parchet
și mobilă, coloranți pentru toaletă, compoziții
de curățare pentru toalete, compoziții pentru
curățarea geamurilor, cârpe impregnate pentru
lustruit, compoziții pentru strălucirea podelelor,
compoziții pentru tratarea pardoselilor, compuși
parfumați din heliotropină, creme de lustruit,
cretă pentru curățare, produse de curățat,
decapanți, decapanți pentru ceară de pardoseli
(preparate pentru curățare), degresanți pentru
curățare, produse de degresare, altele decât
cele folosite în procesele de fabricație),
detartranți de uz casnic, detartranți praf folosiți
pentru mașina de spălat, detergent pentru
spălare, detergent solid, cu eliberare în timp,
pentru țevi de evacuare, detergenți de uz
casnic, detergenți de uz menajer, detergenți
fabricați din petrol, detergenți lichizi pentru
mașina de spălat vase, detergenți pentru
mașina de spălat vase, detergenți pentru
mașini de spălat vase sub formă de gel,
detergenți pentru rufe, detergenți pentru vasul
wc, detergenți sintetici pentru îmbrăcăminte,
detergenți sub formă de spumă, detergenți,
alții decât cei folosiți în timpul proceselor
de fabricație și decât cei de uz medical,
produse pentru redarea luciului frunzelor, geluri
de curățare pentru wc-uri, geraniol pentru
parfumare, lavete impregnate cu detergent
pentru curățarea obiectivelor fotografice, lavete
impregnate cu preparate pentru lustruire,
destinate curățeniei, lichid de spălare, lichid
pentru spălarea vaselor, lichide antiderapante
pentru dușumele, lichide de curățare, lichide de
curățare pentru literele mașinilor de scris, lichide
degresante, lichide pentru curățarea obiectivelor
fotografice, produse pentru a conferi luciu
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frunzelor, preparate pentru lustruire, preparate
pentru lustruit, neofalină pentru îndepărtarea
petelor, preparate pentru îndepărtarea ruginii,
ceară pentru parchet, parfumuri pentru carton,
parfumuri pentru ceramică, pile (buffer) pentru
șlefuire, de uz cosmetic, preparate chimice
de curățare pentru uz casnic, preparate
de curățare destinate utilirării în creșterea
animalelor, preparate de curățare pentru
curățirea scurgerilor, preparate de curățare
pentru plăci de gresie, preparate de curățare
pentru sticlă, preparate de curățare pentru
zidărie, preparate de degresare pentru motoare,
preparate de lustruire pentru fructe, preparate
de strălucire pentru fructe, pânză îmbibată
cu detergent, pentru curățat, preparate pentru
curățarea și lustruirea pielii și încălțămintei,
preparate decapante, preparate degresante
de uz casnic, preparate detartrante de uz
casnic, preparate pentru curățare impregnate
pe discuri cosmetice, preparate pentru
curățarea frunzelor plantelor, preparate pentru
curățarea scurgerilor, preparate pentru curățarea
sticlei, preparate pentru decolorare, preparate
pentru desfundarea scurgerilor și chiuvetelor,
preparate pentru îndepartarea petelor, preparate
pentru îndepărtarea cerii, preparate pentru
îndepărtarea petelor de pe articolele de menaj,
preparate pentru înălbire (decoloranți) de uz
casnic, preparate pentru înălbire de uz casnic,
preparate pentru spălare, preparate pentru
răzuirea podelelor, preparate pentru tratarea
lemnului folosite pentru lustruire, preparate
pentru îndepărtarea cerii de pe podele, preparate
pentru îndepărtarea grăsimilor, preparate pentru
îndepărtarea lacului, preparate pentru ștergerea
petelor, produs pentru îndepărtarea petelor,
produse antirugină (pentru îndepărtarea ruginii),
produse antistatice de uz menajer, produse de
clătire pentru mașini automate de spălat vase,
produse de curățare a cromului, produse de
curățare de uz casnic, produse de curățare
dizolvante sub formă de emulsie, produse de
curățare pentru parbriz, produse de curățare
pentru vehicule, produse de curățare pentru
metale, produse de curățare pentru piatră,
produse de curățare sub formă de spray de
uz casnic, produse de curățare sub formă
de spray pentru materiale textile, produse de
curățare sub formă de spume, produse de
curățat pentru cuptoare, produse de curățat
pentru cuști de animale, produse de curățat
pentru toalete, produse de degresare, altele
decât cele folosite în procesele de fabricație,
produse de desfundat chiuvete, produse de
lustruire pentru instrumente muzicale, produse
de lustruire pentru suprafețe din crom,

produse de lustruit, produse de înălbire
de uz casnic, produse de lustruit metalul,
produse de lustruit pentru chitare, produse de
spălat legume și fructe, produse decolorante,
produse degresante pe bază de solvenți,
produse lichide pentru lustruirea podelelor,
produse pentru clătire, produse pentru conferirea
luciului (produse de lustruire), produse
pentru curățarea anvelopelor cu margine
albă, produse pentru curățarea fierbătoarelor,
produse pentru curățarea geamurilor (de
lustruire), produse pentru curățarea litierelor
care includ dezodorizant, produse pentru
curățarea mobilierului, produse pentru curățarea
pardoselilor, produse pentru curățarea petelor,
produse pentru curățarea litierelor, produse
pentru curățarea tapițeriei, produse pentru
curățarea și luciul frunzelor plantelor, produse
pentru decolorare, produse pentru desfundarea
țevilor de scurgere, produse pentru intensificarea
acțiunii detergenților, produse pentru lustruirea
mobilei, produse pentru lustruirea podelelor,
produse pentru îndepărtarea adezivilor folosiți
la aplicarea accesoriilor false, produse
pentru îndepărtarea calcarului, produse pentru
îndepărtarea cerii, produse pentru îndepărtarea
mucegaiului, produse pentru îndepărtarea
petelor provocate de animalele de companie,
produse pentru îndepărtarea ruginii, produse
pentru îndepărtarea vopselei, produse pentru
spălare, produse sub formă de spray pentru
curățarea geamurilor, pudre de lustruire, pudră
de oxid de fier pentru lustruirea metalelor și a
sticlei optică, pudră exfoliantă, pulbere pentru
spălarea rufelor, produse pentru îndepărtarea
ruginii, săpun de uz casnic, săpun lichid
pentru spălarea vaselor, săpun pentru curățarea
suprafețelor cu depuneri de grăsime sau gudron,
săpun pentru întreținerea harnașamentului,
săpun praf, săpun în calupuri pentru curățare
menajeră, șervețele de hârtie impregnate pentru
curățarea vaselor de bucătărie, șampon de
covoare, sodă caustică, soluții de curățare
pentru aparate stomatologice de sterilizare
cu ultrasunete, soluții de curățare pentru
îndepărtarea petelor, soluții de detergent pentru
curățarea croselor de golf, soluții pentru
curățarea covoarelor, soluții pentru curățarea
lentilelor de ochelari, soluții pentru scoaterea
petelor (agenți de curățare), solvenți de
degresare, alții decât cei folosiți în procesele
de fabricație, solvenți pe bază de alcool
utilizați ca produse de curățare, solvenți
pentru îndepărtarea lacurilor, solvenți pentru
îndepărtarea vopselelor, șervețele impregnate
cu preparate de curățare, șervețele pentru șters
ochelarii impregnate cu detergent, șervețele
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umede impregnate cu detergent pentru spălat
vase, șervețele umede impregnate cu un
produs de curățat, spray pentru luciu, spray-
uri de curățare, spray-uri de curățat pentru
împrospătarea protecțiilor de maxilar pentru
sportivi, spray-uri de degresare, sprayuri
parfumate pentru împrospătarea țesăturii,
substanțe de curățare pentru congelatoare,
substanțe de curățare pentru uz casnic,
substanțe degresante, substanțe naturale de
lustruit pentru podele, substanțe parfumate din
geraniol, substanțe pentru curățarea mochetelor,
substanțe pentru curățarea sticlei, substanțe
pentru îndepărtarea de graffiti, substanțe pentru
îndepărtarea petelor, substanță pentru lustruit
podele, tablete pentru mașini de spălat vase,
produse pentru curățarea tapetelor, terebentină
(produs de degresare), terebentină folosită
la degresare, ulei de terebentină pentru
degresare, uleiuri de curățare, uleiuri de pin
pentru curățarea pardoselilor, uleiuri naturale de
curățare, aromatizanți de uz menajer, bețișoare
de tămâie, conuri de pin parfumate, conuri
parfumate, extracte de flori, lemn parfumat,
săculețe pentru parfumarea lenjeriei, odorizanți
de cameră, perne impregnate cu substanțe
aromate, perne impregnate cu substanțe
parfumate, perne pentru aromoterapie cu
săculețe de pânză cu amestecuri florale în
interior, perne umplute cu substanțe parfumate,
perne umplute cu substanțe aromate, pietre
parfumate din ceramică, potpuriuri parfumate,
preparate pentru parfumarea camerei, preparate
pentru împrospătarea covoarelor și mochetelor,
produse de parfumare pentru cameră, produse
pentru îndepărtarea mirosului de animale,
rezerve pentru dozatoare electrice de parfum
de cameră, spray parfumat pentru casă,
spray-uri parfumate pentru lenjerie, săculețe
parfumate, săculeți cu potpuriuri care se introduc
în perne de aromoterapie, săculeți parfumați
pentru mască de ochi, sprayuri odorizante
pentru cameră, tămâie dhoop, ceară auto,
ceară auto cu vopsea de etanșare, ceară
de carnauba pentru industria automobilelor,
detergenți pentru curățarea automobilelor,
lichide pentru spălarea parbrizelor, lichide
pentru spălarea parbrizelor, produse pentru
lustruirea anvelopelor de vehicule, produse
pentru lustruirea automobilelor, produse pentru
lustruirea caroseriei, soluții (șampoane) pentru
curățarea mașinilor, soluții de ștergere,
întreținere și curățare a mașinilor, șampon
pentru vehicule, aplicatoare de cremă de
pantofi care conțin cremă de pantofi, ceară
de ghete, ceară pentru pantofi, produse pentru
conservarea pieii prelucrate (ceruri), creme

pentru articole din piele, creme pentru curățarea
pantofilor, creme pentru încălțăminte, creme
pentru întreținerea articolelor din piele, cremă
de pantofi, cremă neagră pentru pantofi (cremă
de pantofi), cremă pentru pantofi, cremă și
ceară de pantofi, creme pentru pielea prelucrată,
preparate de curățare pentru piele, preparate
pentru albirea articolelor din piele, produse
de ceruit încălțămintea, produse de finisare
a pieii, produse de întreținere a încălțămintei,
produse pentru conservarea pieilor (ceruiri),
produse pentru curățarea pantofilor (preparate),
produse pentru lustruirea articolelor din piele,
soluții de detergent pentru curățarea articolelor
de încălțăminte, spray-uri pentru încălțăminte,
substanțe de conservare a pieilor, șervețele
îmbibate cu agenți de luciu pentru piele, aditivi
pentru dedurizarea apei de spălat rufe, aditivi
pentru spălarea rufelor, agenți de avivare pentru
materiale textile, agenți de clătire pentru rufe,
agenți de clătire pentru utilizare la spălarea
hainelor, agenți de conservare la spălare, agenți
de spălare pentru materiale textile, albăstreală
de rufe, amidon natural pentru spălarea rufelor,
amidon pentru strălucirea rufelor, apret, apretură
de rufe, bile de spălat rufe care conțin
detergent de rufe, ceară pentru rufe, produse
chimice de uz casnic pentru redarea strălucirii
culorilor (spălarea rufelor), produse chimice de
uz casnic pentru redarea strălucirii culorilor
(spălarea rufelor), preparate de curățare uscată,
detergenți comerciali de rufe, detergenți de
rufe pentru curățare de uz menajer, detergenți
ecologici de rufe, emolienți pentru țesături, fluide
pentru curățătorie chimică, gelatină pe bază
de alge destinat utilizării în spălătorii (funori),
lichide pentru spălarea rufelor, preparate de
condiționare pentru țesături, preparate pentru
albit și alte substanțe pentru spălat, produse
pentru înmuierea rufelor, înălbitor pentru rufe,
preparate pentru spălare de uz menajer, produse
chimice pentru spălarea rufelor, produse de
spălat rufe pentru atragerea murdăriei, produse
pentru a da luciu rufelor, produse pentru
curățarea materialelor textile, produse pentru
netezire (apret), produse pentru spălat rufele
care atrag culorile, albăstreală pentru rufe, săpun
detergent, săpun lichid pentru rufe, săpunuri
de rufe, scoarță de quillaja pentru spălare,
servețele antitransfer de culoare, sineală, sodă
cristalizată, pentru curățare, sodă pentru albire,
sprayuri antistatice pentru rufe, săpunuri pentru
redarea strălucirii textilelor, săruri pentru înălbire,
uleiuri esențiale utilizate ca parfum în spălătorii,
șervețele antistatice pentru uscător, aditivi de
baie pentru animale, apă de gură nemedicinală
pentru animale de companie, deodorante
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pentru animale, deodorante pentru animale
de companie, dezodorizante pentru animale,
preparate și produse pentru îngrijirea blănii,
produse cosmetice pentru animale, produse
de îngrijire a pielii pentru animale, ambră
(parfumerie), ape de colonie, apă de colonie,
apă de lavandă, apă de parfum, apă de toaletă,
apă de toaletă care conține ulei de șarpe,
apă parfumată, aromatizanți pentru parfumuri,
arome, articole de parfumerie pe bază de
cedru, batiste de unică folosință impregnate
cu colonie, baze pentru parfumuri de flori,
apă de colonie, creme aromoterapeutice, creme
parfumate, deodorante de corp (parfumerie),
extracte de flori (parfumerie), extracte de
parfum, produse pentru fumigație (parfumuri),
heliotropină, iononă (parfumerie), loțiuni bay rum
(cel mai des utilizate ca aftershave sau apă
de colonie, dar și ca deodorante, de-asemenea
utilizate ca ingrediente în fabricarea săpunului
de bărbierit), loțiuni pentru aromoterapie, loțiuni
și creme de corp parfumate, mentă pentru
parfumerie, mosc (natural), mosc (parfumerie),
mosc sintetic, produse de parfumerie, baze
pentru parfumuri de flori, parfumuri de uz
industrial, parfumuri de uz personal, parfumuri
lichide, parfumuri naturale, parfumuri pentru
corp, parfumuri solide, preparate parfumate,
produse de parfumerie cu vanilie, produse de
parfumerie sintetice, produse de parfumerie,
uleiuri esențiale, pulverizatoare pentru corp,
sfere parfumate (substanțe aromatice), sprayuri
parfumate pentru corp, sprayuri pentru corp
(nemedicinale), substanțe aromatizante pentru
parfumuri, ape de toaletă, ulei de lavandă de
uz cosmetic, ulei de mentă (parfumerie), ulei
de trandafiri de uz cosmetic, uleiuri naturale
pentru parfumuri, vanilină sintetică (parfumerie),
șervețele parfumate, apă micelară, basma
(vopsea cosmetică), baze de machiaj pentru
buze (se folosesc înainte de aplicarea rujului
sau gloss-ului pentru a preveni mânjirea sau
ștergerea timpurie a acestora), bumbac sub
formă de tampoane de uz cosmetic, colagen
hidrolizat de uz cosmetic, coloranți cosmetici,
cosmetice de îngrijire a frumuseții, cosmetice
funcționale, creme bb de înfrumusețare, creme
cosmetice pentru fata si corp, creme de
protecție solară pentru bebeluși, creme fluide
(cosmetice), creme pentru recuperare de uz
cosmetic, creme pentru spălare, deodorante
și antiperspirante, farduri, creme și loțiuni
cosmetice, demachiant pentru catifelarea pielii
(produs cosmetic), emulsii fără săpun pentru
spălarea corpului, extracte din plante de uz
cosmetic, gel de baie și de duș, gel de levănțică,
gel exfoliant, geluri de corp, geluri pentru

corp și față (cosmetice), henna pentru scopuri
cosmetice, lapte de înfrumusețare, loțiuni de
înfrumusețare, produse pentru machiaj, măști
cosmetice de curățare pentru față, măști pentru
față și corp, ocluzoare cu gel pentru ochi de uz
cosmetic, particule pentru gomaj, piatră ponce
artificială, pietre ponce de uz personal, preparate
colorante de uz cosmetic, preparate cosmetice
de exfoliere pentru față, preparate cosmetice
pentru baie și pentru duș, preparate cosmetice
pentru fermitatea sânilor, preparate cosmetice
pentru inhibarea creșterii părului, preparate
de duș pentru igiena personală sau folosite
ca deodorant (produse de toaletă), preparate
fitocosmetice, preparate nemedicamentoase de
îngrijire a corpului, preparate pe bază de
colagen de uz cosmetic, preparate pentru baie,
preparate pentru îngrijirea pielii, a ochilor și a
unghiilor, preparate și tratamente pentru păr,
preparate pentru baie și duș, preparate pentru
duș, preparate pentru spălat, de uz personal,
preparate pentru înfrumusețare nemedicinale,
preparate pentru îngrijirea pielii, procolagen
de uz cosmetic, produse cosmetice pentru
machiaj (aplicate pe piele), produse cosmetice
pentru piele, produse cosmetice sub formă
de creme, produse cosmetice sub formă
de pudră, produse de spălare a părului
și corpului, produse de vaporizare pentru
corp, produse pentru epilare și bărbierit,
săpunuri și geluri, produse exfoliante pentru
picioare, produse nemedicamentoase destinate
utilizării la spălarea cavităților corporale, produse
nemedicamentoase pentru înmuiat picioarele,
produse pentru curățarea mâinilor, produse
pentru curățenie și igienă personală, produse
pentru spălarea mâinilor, prosoape din hârtie
pentru mâini, impregnate cu agenți de curățare,
pudră cremoasă pentru față, pudră de mâini,
rezerve de cosmetice pentru dozatoare, sclipici
pentru corp, sclipici sub formă de spray
pentru uz cosmetic, ser antiîmbătrânire de uz
cosmetic, seruri de uz cosmetic, serumuri de
înfrumusețare, spray pentru fixarea machiajului,
spumă de baie și de duș, șervețele cosmetice
umezite în prealabil, șervețele de unică folosință,
impregnate cu substanțe de curățare, pentru
față, șervețele impregnate cu preparate pentru
demachiere, șervețele impregnate cu uleiuri
esențiale, de uz cosmetic, șervețele impregnate
pentru curățare (nemedicinale și pentru uz
personal), șervețele pentru curățare utilizate
pentru igiena intimă feminină, șervețele pentru
față, șervețele umede pentru uz igienic și
cosmetic, șervețele umede pentru îngrijirea
bebelușului impregnate cu preparate de curățat,
șervețele umezite în prealabil, de uz cosmetic,
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șervețele umezite în prealabil, pentru uz
cosmetic, spume de curățare pentru corp, spume
de curățare a pielii, spume pentru duș, spumă
de duș, uleiuri de baie și duș (nemedicinale),
uleiuri de duș nemedicamentoase, uleiuri de față,
uleiuri de masaj pentru față, uleiuri pentru corp și
pentru față, uleiuri pentru masaj corporal, unt de
față, unt pentru față și corp, adezivi pentru gene,
păr și unghii false, anticearcăne, anticearcăne
corectoare (cosmetice), batoane corectoare,
baze pentru machiaj sub formă de paste, bază
de machiaj, benzi adezive pentru lifting facial de
uz cosmetic, bețișoare cu vată impregnate cu
produse demachiante, corectoare anticearcăne,
corectoare pentru linii și riduri, corector facial,
motive decorative autocolante de uz cosmetic,
cosmetice colorate, cosmetice decorative,
cosmetice pentru bronzare, cosmetice pentru
buze, creioane cosmetice pentru obraji,
creioane de contur pentru buze, creioane de
conturare a buzelor, creioane de machiaj,
creioane de ochi de uz cosmetic, creioane
de uz cosmetic, creioane dermatografe,
creioane pentru buze, creioane pentru gene,
creioane pentru obraz, creioane pentru ochi,
creioane pentru sprâncene, cremă corectoare,
cremă de bază, creme autobronzante, creme
autobronzante (cosmetice), creme cosmetice,
creme de soare, creme pentru bronzare,
creme pentru bronzarea pielii, cremă gel
matifiantă, cremă pentru ten deschis, cretă de
fardat, demachiante pentru ochi, produse de
demachiere, dermatografe, etuiuri pentru ruj,
eye-liner (cosmetice), fard cremos de obraz, fard
de obraz, fard de obraz lichid, fard de pleoape,
fard gras, fard pentru efect de pleoapă dublă,
farduri cosmetice, farduri cosmetice pentru ochi,
farduri cosmetice pentru pleoape, farduri de
obraz, farduri de pleoape sub formă de creioane
și pudră, farduri de sprâncene, farduri pentru
obraz și buze, farduri pentru ochi, farduri
pentru pleoape, farduri pentru truse de machiaj,
fond de ten, fond de ten (machiaj), fond
de ten lichid (mizu-oshiroi), fond de ten sub
formă de cremă, fonduri de ten, gel pentru
sprâncene, geluri pentru demachiere, produse
cosmetice pentru gene, lapte demachiant, loțiuni
autobronzante (cosmetice), loțiuni cosmetice
pentru îndepărtarea machiajului, loțiuni pentru
bronzat (cosmetice), luciu de buze, luciu pentru
buze (produse cosmetice), machiaj de scenă,
machiaj multifuncțional, machiaj pentru față,
machiaj pentru ochi, machiaj pentru piele,
mascara pentru gene lungi, măști cosmetice,
măști de frumusețe, palete cu farduri de ochi,
palete de luciu de buze, pastă cosmetică
pentru aplicare pe față pentru combaterea

luciului, preparate autobronzante (cosmetice),
preparate cosmetice pentru bronzat, preparate
de machiaj pentru față și corp, preparate
pentru bronzare artificială, produse cosmetice
de aplicare pe buze, produse cosmetice pentru
machiajul ochilor, produse cosmetice pentru
sprâncene, produse cosmetice sub formă de
fard de obraz, produse cosmetice sub formă de
geluri, produse cosmetice sub formă de farduri
de pleoape, produse de acoperire a coșurilor și
a petelor sau imperfecțiunilor tenului, produse de
machiaj pentru față și corp, produse de stilizare
pentru ochi, produse demachiante pentru ochi,
pudră albă de față de uz cosmetic, pudră de
machiaj, pudră liberă pentru față, pudră pentru
față, pudră pentru față (nemedicinală), pudră
pentru față sub formă de hârtie acoperită cu
pudră, pudre compacte (produse cosmetice),
pudre cosmetice pentru față, pudre pentru față,
pudre pentru machiaj, pudriere cu machiaj, pudră
pentru machiaj, pudră pentru sprâncene, pudră
solidă pentru pudriere (cosmetice), rezerve
pentru pudriere (cosmetice), rimel, rimel pentru
sprâncene, rimeluri, ruj de buze, rujuri, rujuri
cremoase, sclipici folosit în scopuri cosmetice,
sclipici pentru față, sclipici pentru față și corp,
seturi de machiaj, soluții de bronzare, spume
(cosmetice), sânge fals utilizat în teatru, tatuaje
temporare de uz cosmetic, tatuaje temporare
pentru decorarea corpului, tuș lichid pentru ochi,
uleiuri de cuticule, vopsea de corp din latex
lichid de uz cosmetic, șervețele din bumbac
impregnate cu preparate demachiante, șervețele
pentu față îmbibate cu produse cosmetice,
șervețele umede pentru mâini impregnate cu
loțiune cosmetică, vopsea pentru față, vopsele
de corp (produse cosmetice), creme cosmetice
pentru duș, foițe de săpun de uz personal,
geluri cu săpun, geluri de baie și duș, nu de
uz medical, geluri de uz cosmetic, geluri pentru
duș, hărtii de săpun, săpun de migdale, produse
de curățare pentru igiena personală intimă,
nemedicinale, produse de curățare pentru mâini,
produse de curățat, cosmetice, pentru ten
acneic, produse de săpun, produse exfoliante
pentru mâini, rezerve de gel de duș pentru
dozatoare, rezerve de săpun de mâini pentru
dozatoare, săpun (sub formă de cremă) pentru
folosire la spălat, săpun antiperspirant pentru
picioare, săpun de duș, săpun de înfrumusețare,
săpun industrial, săpun lichid, săpun lichid pentru
băi de picioare, săpun pentru igiena personală,
săpun pentru piele, săpun pentru utilizare fără
apă, săpun solid pentru spălarea corpului, săpun
în calupuri, săpunuri, șampoane pentru corp,
săpunuri antiperspirante, săpunuri carbolice,
săpunuri cosmetice, săpunuri cremă, săpunuri
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cu aloe, săpunuri de baie lichide, săpunuri
de față, săpunuri de toaletă nemedicinale,
săpunuri din buretele loofah, săpunuri fabricate
manual, săpunuri granulate, săpunuri lichide,
săpunuri lichide pentru mâini și față, săpunuri
nemedicinale, săpunuri-cremă de corp, sapunuri
parfumate, soluții pe bază de săpun, soluții
pentru spălături vaginale, pentru igienă intimă
sau odorizare, săpunuri parfumate, săpunuri
pentru mâini, săpunuri pentru toaletă, săpunuri
pentru îngrijirea corporală, săpunuri sub formă
de gel, preparate cosmetice pentru baie, bile
efervescente de baie, concentrat de baie
(nemedicinal), creme de baie (nemedicinale),
fulgi pentru baie, geluri de baie, geluri de
baie (nemedicinale), geluri spumante pentru
baie, ierburi pentru baie, lapte de baie,
lichide spumante pentru baie, loțiuni de
baie (nemedicinale), perle de baie, preparate
cosmetice pentru baie (nu de uz medical),
preparate pentru baie (nu de uz medical),
preparate spumante pentru baie, produse
cosmetice pentru baie (nu cele medicale),
produse de baie, nemedicamentoase, produse
pentru baie de uz cosmetic, pudră pentru
baie (nemedicinală), saruri de baie (nu de
uz medical), spumant de baie, spumant
de baie pentru bebeluși, spumă de baie,
săpun de baie, săruri de baie (nemedicinale),
săruri de baie parfumate, săruri pentru
baie nemedicinale, săruri pentru baie, altele
decât cele pentru uz medical, spumante
de baie (nemedicinale), ulei de baie, uleiuri
aromatice pentru baie, uleiuri de baie care
nu sunt medicinale, uleiuri de baie de uz
cosmetic, uleiuri de baie nemedicinale, produse
de toaletă antiperspirante, antiperspirante
nemedicamentoase, antitranspirante de uz
personal, antitranspirante sub formă de sprayuri,
deodorante, deodorante antiperspirante,
deodorante cu bilă (produse de toaletă),
deodorante de uz personal, deodorante
de uz personal (parfumerie), deodorante
de uz personal sub formă de batoane,
deodorante pentru oameni, deodorante pentru
oameni sau pentru animale, deodorante
pentru picioare, deodorante pentru îngrijirea
corpului, preparate antiperspirante, produse
antiperspirante, pudră pentru picioare
(nemedicinală), spray dezodorizant pentru
picioare, sprayuri deodorante pentru zona
intimă feminină, sprayuri pentru corp, săpunuri
deodorante, balsam după ras, balsam pentru
barbă, balsam pentru ras, benzi de ceară pentru
îndepărtarea părului de pe corp, produse pentru
bărbierit, săpun pentru bărbierit, ceară pentru
epilat, creme de ras, creme depilatoare, creme

după ras, creme pentru epilare, creme pentru
folosire înainte de ras, cremă hidratantă după
bărbierit, emulsii după ras, gel după bărbierit, gel
pentru bărbierit, lapte hidratant după bărbierit,
loțiune de ras, loțiune după bărbierit, loțiuni de
bărbierit, loțiuni depilatoare, loțiuni după ras,
loțiuni înainte de ras, paste pentru cureaua de
ascuțit brice, pietre de alaun (astringente), pietre
de alaun pentru bărbierit, preparate pentru după
ras, preparate pentru folosire înainte de bărbierit,
preparate sub formă lichidă pentru ras, produse
pentru depilat, seturi pentru ras, compuse din
creme de ras și soluții după ras, spray-uri pentru
bărbierit, spume pentru folosire înainte de ras,
spume pentru ras, spumă de ras, săpunuri stick
pentru bărbierit (preparate), ulei pentru barbă,
uleiuri de bărbierit, alifii de uz cosmetic, balsam
de păr, balsam de întreținere, balsam pentru
păr, balsam pentru tratarea părului, balsamuri
de păr, balsamuri de păr (balsamuri-șampon),
balsamuri pentru hidratarea părului, balsamuri
pentru păr, balsamuri pentru păr destinate
bebelușilor, balsamuri pentru utilizare pe păr,
balsamuri solide pentru păr, balsamuri sub formă
de spray pentru pielea capului, vopsele pentru
barbă, briantină, loțiuni capilare, ceară pentru
coafarea părului, ceară pentru mustață, ceară
pentru păr, creme de protecție pentru păr, creme
de păr, creme de întreținere, creme pentru
îngrijirea părului, cremă pentru fixarea coafurii,
cretă pentru păr (de uz cosmetic), decoloranți de
uz cosmetic, decoloranți pentru păr, decoloranți
pentru păr de uz cosmetic, fixative de păr,
fixative pentru păr, gel pentru coafare, gel
pentru coafarea părului, gel pentru păr, geluri
de protecție pentru păr, geluri pentru aranjarea
părului, geluri pentru fixarea coafurii, geluri
pentru păr, geluri sub formă de sprayuri pentru
coafură, loțiune pentru fixarea părului, loțiune
permanentă pentru ondularea părului, loțiuni
capilare, loțiuni colorante pentru păr, loțiuni
cosmetice de păr, loțiuni de aranjare a părului,
loțiuni de protecție pentru păr, loțiuni fortifiante
pentru tratamentul părului, loțiuni pentru barbă,
loțiuni pentru coafare, loțiuni pentru ondularea
părului, loțiuni pentru îngrijirea părului, loțiuni
tonice pentru păr, loțiuni tonice pentru păr
(nemedicinale), luciu de păr, măști pentru
coafat, măști pentru păr, măști pentru îngrijirea
părului, neutralizator pentru păr, preparate
pentru ondularea părului, vopsele pentru păr,
pastă pentru coafarea părului, perhidrol de
uz cosmetic, peroxid de hidrogen pentru
aplicare pe păr, pomade de păr pentru bărbați,
pomadă sub formă de baton, pomezi pentru
păr, preparate cosmetice pentru păr și pielea
capului, preparate cosmetice pentru îngrijirea
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părului, preparate de înfrumusețare pentru păr,
preparate nemedicamentoase pentru calmarea
arsurilor solare, preparate nemedicamentoase
pentru tratarea părului, de uz cosmetic,
preparate pentru coafură permanentă și
ondulare, preparate pentru descurcarea
părului, preparate pentru fixarea părului,
preparate pentru îndepărtarea vopselei de păr,
preparate pentru modelarea părului, preparate
pentru neutralizarea părului, preparate pentru
nuanțarea părului, preparate pentru ondulare
permanentă, preparate pentru protecția părului
împotriva soarelui, preparate pentru vopsirea
părului, preparate pentru înfrumusețarea părului,
preparate pentru îndreptarea părului, preparate
pentru îngrijirea bărbii, preparate pentru
îngrijirea părului, nu de uz medical, preparate
tip balsam pentru păr, produse cosmetice
pentru descurcarea părului, produse cosmetice
pentru păr, produse de descâlcire, produse
de nuanțarea părului, produse lichide pentru
păr, produse neutralizante pentru ondulație
permanentă, produse nutritive pentru păr,
produse pentru a face părul mătăsos, produse
pentru aranjarea părului, produse pentru
decolorarea părului, produse pentru decolorarea
șuvițelor de păr (preparate de nuanțare),
produse pentru hidratarea părului, produse
pentru protejarea părului colorat, produse pentru
protejarea părului vopsit, pudra de par, pudră
de spălat părul, rezerve de fixativ de păr
pentru dozatoare, rezerve de șampon pentru
dozatoare, rimel pentru păr, ser de păr, ser
pentru coafat, ser pentru îngrijirea părului,
șampoane, șampoane anti-mătreață, șampoane
antimătreață, nu de uz medical, șampoane de
păr nemedicinale, șampoane de uz personal,
șampoane emoliente, șampoane pentru părul
uman, șampoane nemedicinale, șampoane
uscate, șampon pentru bebeluși, șampon solid,
șampon spumă pentru bebeluși, seturi pentru
ondulația permanentă a părului, soluții de clătire
pentru păr (de uz cosmetic), soluții de ondulare
permanentă la rece, spume pentru aranjarea
părului, spumă (produs de toaletă) folosită în
scopul aranjării părului, spumă de coafat, spumă
de protecție pentru păr, spumă pentru păr,
substanțe pentru oxigenarea părului, tratamente
cu ceară pentru păr, tratamente de desecare a
părului de uz cosmetic, tratamente de menținere
a părului de uz cosmetic, tratamente pentru
păr, tratamente permanente pentru păr, ulei
de fixare pentru păr, ulei de păr, ulei japonez
de fixare pentru păr (bintsuke-abura), ulei
pentru păr, uleiuri de baie pentru îngrijirea
părului, uleiuri pentru pieptănat, uleiuri pentru
îngrijirea părului, abțibilduri pentru decorarea

unghiilor, adezivi pentru fixarea genelor false,
adezivi pentru fixarea unghiilor false, adezivi
pentru lipirea sprâncenelor false, aerosoli pentru
improspatarea si curatarea pielii, cremă pentru
albirea pielii, alifii, unguente (nemedicinale),
produse astringente de uz cosmetic, balsam
contra iritație de scutec pentru bebeluși, balsam
de buze (nemedicamentos), balsam de curățare,
balsam pentru buze (nemedicinal), balsamuri
de buze, balsamuri de buze cu procție solară
(cosmetice), balsamuri, altele decât cele de uz
medicinal, balsamuri (nemedicinale), balsamuri
nemedicinale pentru picioare, balsamuri pentru
piele, balsamuri pentru piele (nemedicinale),
balsamuri pentru unghii, batoane cu protecție
solară, bază pentru unghii (cosmetice), benzi
pentru efect de pleoapă dublă, comprese pentru
ochi de uz cosmetic, concentrate hidratante
(produse cosmetice), cosmetice pentru tratarea
pielii uscate, cosmetice pentru unghii, creioane
corectoare pentru lacul de unghii, cremă
cosmetica pentru mâini, creme anti-îmbătrânire,
creme anticelulitice, cremă cosmetică pentru
piele, cremă cu retinol de uz cosmetic, cremă
cu protecție solară rezistentă la apă, cremă de
microdermoabraziune, cremă de noapte, cremă
din ulei de cal pentru îngrijirea pielii, cremă ne-
medicamentoasă pentru dermatita de scutec,
cremă nemedicinală pentru tratarea scalpului,
cremă pentru față care nu este medicinală,
cremă pentru ochi, cremă pentru unghii, creme
de îngrijire a pielii, altele decât cele pentru
uz medical, creme de noapte (cosmetice),
creme de față și de corp, creme de curățare
pentru piele, creme de curățare, creme de corp
(nemedicinale), creme cu protecție solară, creme
cosmetice pentru piele uscată, creme cosmetice
pentru fermitatea pielii din jurul ochilor, creme
cosmetice de mâini, creme balsam pentru
pete (de uz cosmetic), creme antirid, creme
(cosmetice) de corp pentru fermitate, creme
hrănitoare de uz cosmetic, creme hidratante
pentru piele (produse cosmetice), creme
hidratante pentru corp, creme hidratante de
uz cosmetic, creme hidratante, creme folosite
după expunerea la soare, creme exfoliante,
creme după plajă, creme dermatologice
(altele decât cele medicinale), creme de
zi, creme de scutece (nemedicinale), creme
de protecție solară (cosmetice), creme de
protecție, creme de piele nemedicinale, creme,
loțiuni și geluri hidratante, creme împotriva
îmbătrânirii, creme pentru corp parfumate,
creme pentru corp (produse cosmetice), creme
pentru corp, creme pentru buze, creme pentru
bebeluși și copii (nemedicinale), creme pentru
albirea pielii, creme nutritive (nemedicinale),
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creme nemedicinale pentru picioare, creme
nemedicinale de curățare, creme nemedicinale,
creme (nemedicinale) pentru curățarea pielii,
creme și loțiuni pentru bronzat, creme pentru
întreținerea pielii de uz cosmetic, creme pentru
îngrijirea pielii (produse cosmetice), creme
pentru ten deschis (de uz cosmetic), creme
pentru reducerea petelor de îmbătrânire, creme
pentru pistrui, creme pentru piele, creme
pentru ochi (nemedicinale), creme pentru măști
corporale, creme pentru mâini de uz cosmetic,
creme pentru fortificarea pielii, creme pentru față
de uz cosmetic, creme pentru față (produse
cosmetice), creme pentru față, creme pentru
demachiere, exfoliante pentru îngrijirea pielii,
exfoliante pentru curățarea pielii, esențe pentru
îngrijirea pielii, emulsii pentru catifelarea pielii,
emulsii faciale (de uz cosmetic), emulsii de
corp, emolienți pentru ten, emoliente pentru
piele (non-medicamente), emoliente, dizolvanți
pentru lac de unghii (produse cosmetice),
decalcomanii pentru unghii, creme-sufleu pentru
corp, creme tonifiante (produse cosmetice),
creme tip cold cream, altele decât cele pentru uz
medical, creme tip cold cream de uz cosmetic,
adezivi pentru fixarea genelor false, gene, geluri
pentru întârzierea îmbătrânirii, geluri pentru
ochi, geluri pentru folosire după expunerea
la soare (produse cosmetice), geluri pentru
fata, geluri pentru bronzare, geluri hidratante
(produse cosmetice), geluri de curățare, geluri
cosmetice pentru ochi, gel pentru unghii, gel
pentru bronzare, fond de ten iluminator pentru
piele, foițe de pudră pentru față, lapte de
curățare pentru față, lapte de curățare de uz
cosmetic, lapte de corp pentru bebeluși, lapte de
corp, lac pentru albirea unghiilor, lac de unghii
de uz cosmetic, lac de unghii, lac de bază
pentru unghii, intăritor pentru unghii (cosmetice),
intăritor pentru unghii, hârtie abrazivă pentru
unghii, hârtie abrazivă de tip șmirghel pentru
unghii, hidratante (produse cosmetice), granule
pentru curățarea feței, gene false, loțiune
tonică pentru față, corp și mâini, loțiune tonică
cu pulverizator, loțiune pentru piele, loțiune
pentru curățarea tenului, loțiune de baie, lipici
pentru întărirea unghiilor, lapte pentru bronzat,
lapte hidratant, lapte de var, lapte de mâini,
lapte de migdale de uz cosmetic, lapte de
curățare pentru îngrijirea pielii, lapte de curățare
pentru uz cosmetic, loțiuni împotriva îmbătrânirii,
loțiuni nemedicamentoase stimulatoare pentru
piele, loțiuni nemedicamentoase pentru picioare,
loțiuni hidratante pentru piele (produse
cosmetice), loțiuni după plajă, loțiuni de zi,
loțiuni de uz cosmetic, loțiuni de curățare, loțiuni
de corp sclipitoare, loțiuni de corp hidratante

(produse cosmetice), loțiuni de corp, loțiuni
cu protecție solară (de uz cosmetic), loțiuni
cosmetice pentru față, loțiuni cosmetice pentru
bronzare, loțiuni pentru întărirea unghiilor, loțiuni
pentru îngrijirea pielii (cosmetice), loțiuni pentru
îngrijirea feței și a corpului, loțiuni pentru ochi,
loțiuni pentru măști de corp (de uz cosmetic),
loțiuni pentru mâini (nemedicinale), loțiuni pentru
mâini, loțiuni pentru copii de uz cosmetic, loțiuni
pentru bronzare, loțiuni pentru bebeluși, loțiuni
nemedicinale pentru piele, loțiuni nemedicinale
pentru curățarea pielii, loțiuni nemedicinale,
lotiuni parfumate pentru corp, loțiuni pentru piele
de uz cosmetic, loțiuni pentru protejare împotriva
soarelui, loțiuni pentru reducerea celulitei, loțiuni
pentru ridurile din jurul ochilor, loțiuni pentru ten
(produse cosmetice), loțiuni solare (cosmetice),
loțiuni tonice (cosmetice), loțiuni tonice de
înfrumusețare pentru aplicare pe corp, loțiuni
tonice de înfrumusețare pentru aplicare pe
față, loțiuni tonice pentru față (cosmetice),
loțiuni tonice pentru piele (nemedicinale), mască
de argilă pentru piele, măști corporale, măști
cosmetice cu nămol, ojă creion, nămol cosmetic
de corp, măști pentru închiderea porilor utilizate
ca produse cosmetice, măști pentru față, măști
hidratante pentru piele, măști hidratante, măști
de înfrumusețare pentru față, măști de piele
(cosmetice), măști de picioare pentru îngrijirea
pielii, măști de mâini pentru îngrijirea pielii, măști
de față pentru toaletă, măști de curățare, măști
cu gel pentru ochi, materiale de acoperire pentru
unghii, preparate cosmetice pentru îngrijirea
tenului, preparate cosmetice pentru îngrijirea
pielii după expunerea la razele solare, preparate
cosmetice pentru iluminarea pielii (machiaj),
preparate cosmetice pentru estomparea ridurilor,
cu aplicare topică pe față, preparate cosmetice
cu protecție solară, preparate anti-îmbătrânire
pentru îngrijirea pielii, praf de talc, plasturi
cosmetici care conțin preparate cu ecran
solar și protecție solară destinate utilizării pe
piele, plase de sârmă, plase cu sârmă, pile
abrazive pentru unghii, pansamente pentru
reconstrucția unghiilor, ojă de unghii, preparate
pentru catifelarea pielii, preparate pentru albirea
pielii, preparate nemedicinale pentru îngrijirea
pielii, preparate nemedicinale pentru îngrijirea
picioarelor, preparate nemedicamentoase pentru
îngrijirea feței, preparate nemedicamentoase
pentru îngrijirea buzelor, preparate hidratante
(cosmetice), preparate de îngrijire a pieii
pentru îndepărtarea ridurilor, preparate de
uz cosmetic pentru îngrijirea pielii în timpul
expunerii la soare, preparate cu protecție
solară puternică sau totală, preparate cu
protecție solară, preparate cosmetice pentru
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uscarea unghiilor, preparate cosmetice pentru
regenerarea pielii, preparate cosmetice pentru
pielea uscată, pentru femei gravide, preparate
cosmetice pentru intarire, produse cosmetice
pentru îngrijirea pielii, produse cosmetice pentru
protejarea pielii împotriva arsurilor provocate de
soare, produse cosmetice pentru deschiderea
tenului, produse cosmetice hidratante, produse
cosmetice folosite la tratarea ridurilor, produse
cosmetice exfoliante pentru corp, produse
cosmetice de protecție a buzelor, primer
pentru unghii (cosmetice), preparate pentru
întărirea unghiilor, preparate pentru îngrijirea
unghiilor, preparate pentru îngrijirea pielii în
timpul expunerii la soare (cosmetice), preparate
pentru îndepărtarea gelului de unghii, preparate
pentru repararea unghiilor, preparate pentru
protecția solară (cosmetice), preparate pentru
hidratarea pielii înainte de bronzare, produse
de îndepărtare a lacului de unghii, produse de
curățare sub formă de cremă (nemedicinală),
produse de curățare pentru ochi, produse de
curățare a pielii (produse cosmetice), produse
cu lapte pentru îngrijirea pielii, produse cu
efect tonifiant pentru piele, produse cosmetice
sub formă de loțiuni, produse cosmetice sub
formă de lapte, produse cosmetice sub formă
de aerosoli pentru îngrijirea pielii, produse
cosmetice pentru îngrijirea unghiilor, produse
cosmetice pentru spălarea feței, produse
cosmetice pentru duș, produse cosmetice pentru
ameliorarea calității pielii, produse nemedicinale
pentru curățarea pielii, produse hidratante
pentru ten (produse cosmetice), produse
hidratante nemedicinale, produse hidratante
antiîmbătrânire de uz cosmetic, produse
hidratante anti-îmbătrânire, produse hidratante,
produse exfoliante pentru ten (cosmetice),
produse exfoliante pentru față (nemedicinale),
produse exfoliante pentru față, produse
exfoliante pentru corp, produse exfoliante de
uz cosmetic, produse exfoliante, produse după
plajă, de uz cosmetic, produse de protecție
solară (cosmetice), produse de protecție solară,
produse pentru înmuierea cuticulelor, produse
pentru îngrijirea ochilor, nemedicinale, produse
pentru îndepărtarea ojelor de unghii, produse
pentru îndepărtarea lacurilor de pe unghii,
produse pentru îndepărtarea lacului de pe
unghii (produse cosmetice), produse pentru
îmbunătățirea texturii pielii, produse pentru
hidratarea pielii, produse pentru hidratare
după expunerea la soare, produse pentru
curățarea pielii (nemedicinale), produse pentru
curățarea pielii, produse pentru curățarea
feței (cosmetice), produse pentru curățarea
feței, produse pentru buze (nemedicinale),

produse pentru bronzare (cosmetice), produse
nemedicinale pentru protejarea buzelor, pulbere
de catifea pentru decorarea unghiilor, pudră
pentru măști de corp (de uz cosmetic),
pudră pentru corp (nemedicinală), pudră pentru
bebeluși, pudră parfumată (de uz cosmetic),
pudră de toaletă, pudră de talc pentru toaletă,
pudră de talc pentru corp, pudră de talc
pentru bebeluși (nemedicinală), pudră de talc
parfumată, pudră de talc, pudră de corp,
produse pentru întărirea unghiilor, produse
pentru tonifierea pielii, șervețele umede pentru
îngrijirea bebelușului, șervețele impregnate cu
loțiuni de curățare a pielii, săruri de duș,
nu de uz medical, săruri de baie, seruri
nemedicamentoase pentru piele, ser de față de
uz cosmetic, ser corector pentru conturul ochilor,
ser calmant pentru piele (produs cosmetic),
ser calmant pentru piele, ser anti-îmbătrânire,
sclipici pentru unghii, ruj cu protecție solară
(cosmetice), rezerve de produse pentru corp,
pentru dozatoare, rezerve de cremă pentru
îngrijirea pielii, pentru dozatoare, pulbere pentru
decorarea vârfurilor de unghii sculptate, ulei
de citronelă de uz cosmetic, tărâțe de orez
brun pentru lustruirea pielăriei (arai-nuka), tonice
pentru uz cosmetic, straturi de acoperire pentru
sculptarea unghiilor, strat superior pentru lac
de unghii, spumă pentru îngrijirea pielii, spumă
de curățat, spumă de curățare, spume de
uz cosmetic, cu protecție solară, spume de
curățare, sprâncene false adezive, sprâncene
false, spray-uri de protecție solară, spray-uri
cosmetice pentru îngrijirea pielii, cu aplicare
locală, soluții pentru spălături oculare, care
nu sunt de uz medical, uleiuri parfumate
pentru ingrijirea pielii, uleiuri eterice utilizate
pentru împrospătarea aerului, uleiuri eterice
pentru îngrijirea pielii, uleiuri după expunerea
la soare (cosmetice), uleiuri de îngrijire a pielii
(produse cosmetice), uleiuri de uz cosmetic,
uleiuri de protecție solară (cosmetice), uleiuri
de bronzare de uz cosmetic, uleiuri cosmetice
pentru epidermă, uleiuri bronzante, ulei pentru
corp de uz cosmetic, ulei de rozmarin de
uz cosmetic, ulei de eucalipt de uz cosmetic,
ulei de curățare, ulei de corp sub formă de
spray, vârfuri pentru unghii (cosmetice), vârfuri
pentru unghii, unt de mâini și de corp, unt
de corp, unt de cacao de uz cosmetic, unghii
false pentru degetele de la picioare, unghii
false din metale prețioase, unghii false de uz
cosmetic, unghii false, uleiuri pentru uz cosmetic
destinat copiilor, uleiuri pentru protecție solară
(cosmetice), uleiuri pentru mâini (nemedicinale),
uleiuri pentru hidratarea pielii după expunerea la
soare, uleiuri pentru corp (produse cosmetice),
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uleiuri pentru bebeluși, vaselină rectificată, de uz
cosmetic, vopsele pentru gene.
4. Lumanari si fitiluri pentru lumanari, lumanari
parfumate, candele, ceară.
5. Produse pentru dezodorizarea și purificarea
aerului, odorizante pentru materiale textile,
săpunuri și detergenți medicinali și dezinfectanți,
lumanari pentru masaj de uz terapeutic.
11. Odorizante electrice de priză, dozatoare
electrice pentru odorizanți de camera, mecanism
de dispersare a odorizanților de camera,
difuzoare de aer.
21. Aparat pentru parfumarea aerului, arzătoare
de parfumuri (altele decât cele electrice),
arzatoare si suporturi pentru lumanari, difuzoare
de uleiuri parfumate, suporturi pentru betisoare
parfumate, statui, figurine, plăci și obiecte de artă
din materiale ca porțelan, teracotă sau sticlă,
incluse în această clasă, sticlă neprelucrată
sau semiprelucrată, cu utilizare nespecificată,
articole de grădinărit, ustensile de uz menajer
pentru curățat, perii și materiale pentru perii,
lăzi de gunoi, ustensile de curățenie pentru
toaletă și baie, veselă, articole de bucătărie
și recipiente, pahare, vase de băut și articole
pentru baruri, cutii pentru monezi (pușculițe),
ustensile cosmetice, pentru igienă și pentru
îngrijirea frumuseții, articole pentru curățarea
dentară, articole pentru animale, acvarii și
vivarii, articole pentru controlul dăunătorilor și
paraziților, material pentru îngrijirea articolelor de
îmbrăcăminte și încălțăminte, accesorii de baie.
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, comerț și servicii de informare
a consumatorilor, asistență în afaceri,
management și servicii administrative,
furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, servicii
de vanzare cu amanuntul si cu ridicata in
legatura cu articole de parfumerie și odorizante,
preparate pentru curățare și odorizante,
odorizante de casă, preparate odorizante pentru
împrospătarea aerului, parfumuri, parfumuri de
camera sub formă de spray, rezerve cu
parfumuri pentru dozatoare non-electrice de
parfum de camera, parfumuri pentru automobile,
detergenti, balsamuri pentru rufe, detergenti
pentru spalarea vaselor, lumanari de masaj de
uz cosmetic, uleiuri esentiale si uleiuri parfumate,
difuzoare cu fitil pentru parfumarea camerei,
betisoare parfumate, servicii de vanzare cu
amanuntul si cu ridicata in legatura cu
lumanari si fitiluri pentru lumanari, lumanari
parfumate, candele, ceara, servicii de vanzare
cu amanuntul si cu ridicata in legatura cu
produse pentru dezodorizarea și purificarea

aerului, odorizante pentru materiale textile,
săpunuri și detergenți medicinali și dezinfectanți,
lumanari pentru masaj de uz terapeutic, servicii
de vanzare cu amanuntul si cu ridicata in
legatura cu odorizante electrice de priză,
dozatoare electrice pentru odorizanți de camera,
mecanism de dispersare a odorizanților de
camera, difuzoare de aer, servicii de vanzare
cu amanuntul si cu ridicata in legatura cu
aparat pentru parfumarea aerului, arzătoare de
parfumuri (altele decât cele electrice), arzatoare
si suporturi pentru lumanari, difuzoare de
uleiuri parfumate, suporturi pentru betisoare
parfumate, statui, figurine, plăci și obiecte
de artă din materiale ca porțelan, teracotă
sau sticlă, incluse în această clasă, sticlă
neprelucrată sau semiprelucrată, cu utilizare
nespecificată, articole de grădinărit, ustensile
de uz menajer pentru curățat, perii și materiale
pentru perii, aparat pentru parfumarea aerului,
lăzi de gunoi, ustensile de curățenie pentru
toaletă și baie, veselă, articole de bucătărie
și recipiente, pahare, vase de băut și articole
pentru baruri, cutii pentru monezi (pușculițe),
ustensile cosmetice, pentru igienă și pentru
îngrijirea frumuseții, articole pentru curățarea
dentară, articole pentru animale, acvarii și
vivarii, articole pentru controlul dăunătorilor și
paraziților, material pentru îngrijirea articolelor de
îmbrăcăminte și încălțăminte, accesorii de baie,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu tutun, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu instrumente de igienă pentru oameni,
servicii de vanzare cu amanuntul si cu ridicata in
legatura cu articole pentru fumatori.

───────

(210) M 2021 07082 (111)182310
(151) 01/10/2021
(732) CLEVER BUSINESS

TRANSILVANIA SRL, STR.
CETĂŢII NR.39, DEMISOL 1,
AP.2, JUD. CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
400166, CLUJ, ROMANIA

(740) INTELLEMMI CONSULT SRL, STR.
SÂRGUINŢEI NR.39, AP.12, JUD.
MUREŞ, TÎRGU MUREŞ, 540543,
MUREȘ, ROMANIA

(540)

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

16. Produse de imprimerie, articole pentru
legătorie, fotografii, publicaţii educative
(tipărituri), publicaţii promoţionale (tipărituri),
publicaţii periodice, publicaţii de reclame
(tipărituri), publicaţii periodice tipărite, reviste
(publicaţii periodice), ziare (tipărituri), reviste
ca suplimente la ziare (tipărituri), buletine
informative (tipărituri), material didactic şi de
instruire (cu excepţia aparatelor), reviste cu
program TV (tipărituri).
35. Publicitate, managementul, organizarea si
administrarea afacerilor, lucrari de birou,
promovare, publicare de materiale promoţionale,
pregătire de publicaţii publicitare, publicare
de materiale publicitare online, publicare
de materiale şi texte publicitare, publicare
electronică de materiale imprimate în scopuri
publicitare, publicare de materiale imprimate
în scopuri publicitare, publicare de materiale
imprimate în scopuri publicitare, în format
electronic, furnizarea de spaţiu publicitar în
publicaţii periodice, ziare şi reviste, servicii
publicitare privind ziarele, publicitate în reviste,
broşuri şi ziare, publicitate televizată, publicitate
radio şi de televiziune, producţie de publicitate
televizată şi radiofonică, publicitate şi reclamă
prin intermediul televiziunii, radioului şi presei,
servicii de publicitate prin intermediul textelor
afişate pe ecrane de televiziune, producţie
şi distribuţie de reclame la radio şi la
televiziune, servicii de publicitate furnizate de
o agenţie de publicitate la radio şi la televizor,
publicitate radiofonică, producţie de reclame
radio, producţie de clipuri publicitare pentru
radio, publicitate online, crearea materialului
publicitar, publicitate şi reclamă, închiriere de
spaţiu publicitar şi material publicitar, producţie
de material publicitar şi anunţuri publicitare,
publicitate, inclusiv publicitatea online în reţele
informatice, concepere, realizare, producţie de
material publicitar, închirieri de spaţiu publicitar,
furnizare de spaţii publicitare, producţie de
clipuri publicitare, servicii de publicitate digitală,
servicii promoţionale de publicitate, pregătire de
campanii publicitare, închiriere spaţiu publicitar,
închirierea minutelor publicitare şi a presei,
producţie de material publicitar vizual, închiriere
de spaţiu publicitar online, servicii de editare de
publicitate, publicitate pentru terţi pe internet,
servicii de publicitate în presă, servicii de
publicitate şi marketing, servicii de agenţie
de publicitate, consultantă privind publicitatea
în presă, închirieri de spaţiu publicitar pe
internet, pregătirea de prezentări audiovizuale
pentru publicitate, servicii de redacţie în

scopuri publicitare, servicii de publicitate,
marketing şi promovare, servicii de publicitate
şi marketing online, publicitate prin transmisia
de publicitate online pentru terţi prin reţele
de comunicaţii electronice, servicii de editare
de texte publicitare, compilare, producţie şi
diseminare de material publicitar, furnizare de
spaţiu publicitar în medii electronice, producţie
de înregistrări audio în scopuri publicitare,
publicitate on-line într-o reţea informatizată,
realizare de înregistrări video în scopuri
publicitare, publicitate prin toate mijloacele
publice de comunicare, închiriere de timp
publicitar în mijloacele de comunicare, furnizare
şi închiriere de spaţiu publicitar pe internet,
promovare, publicitate şi marketing pentru pagini
web online, organizare de evenimente în scopuri
comerciale şi publicitare, publicitate online printr-
o reţea informatizată de comunicaţii, servicii de
analiză a reacţiei la publicitate şi cercetare de
piaţă, punere la dispoziţie şi închiriere de spatii
publicitare, servicii de corelare a reţelelor de
publicitate online pentru conectarea persoanelor
din publicitate la site-uri web, pregătire şi
prezentare de reclame audiovizuale în scopuri
publicitare, servicii de intermediere privind
închirierea de timp şi spaţiu publicitar, servicii
de asistentă şi consultantă pentru publicitate,
marketing şi promovare, publicitate în presa
de interes general şi în presa de specialitate,
publicitate prin intermediul mediilor electronice
şi îndeosebi prin internet, furnizare de spatii
publicitare prin mijloace electronice sau reţele
informatice globale, pregătire şi realizare de
planuri şi concepte media şi de publicitate,
difuzare de materiale publicitare pentru terţi,
printr-o reţea de comunicaţii on-line pe internet,
servicii de publicitate şi de marketing furnizate
prin canalele de comunicare, procesare de
cuvinte, de informaţii, de date, compilare şi
sistematizare de informaţii într-o bază de date
computerizată, închirierea timpului publicitar
în mediile de comunicare, consultanţă privind
strategiile de comunicare în relaţiile publice,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
publicitate, dezvoltarea de concepte publicitare,
servicii de aşezare în pagină pentru scopuri
publicitare, servicii de relaţii media, scrierea de
texte publicitare.
38. Telecomunicaţii, transmisie on-line de
publicaţii electronice, difuzarea de emisiuni
televizate, difuzare de programe de televiziune,
difuzarea la radio şi televiziune, difuzarea
(comunicarea) de informaţii prin televiziune,
transmitere de programe de televiziune,
difuzare de programe de televiziune retransmise
prin conectarea cablului la receptoarele
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de televiziune, difuzare de informaţii prin
intermediul televiziunii, transmisie de date
computerizate prin televiziune, transmiterea
sistemelor de televiziune prin cablu, difuzare
de programe de televiziune transmise prin
legături de microunde la receptoarele de
televiziune, difuzare de programe de televiziune
prin cablu, radiodifuziune şi transmitere de
programe de televiziune, radiodifuziune de
programe de televiziune pe internet, servicii
de televiziune radiodifuzată pentru telefoane
mobile, difuzare de programe radio şi de
televiziune, radiodifuziune de programe de
televiziune folosind servicii video la cerere
şi de televiziune cu plată, difuzare de
informaţii financiare/economice prin intermediul
televiziunii, transmitere de programe radio şi de
televiziune, transmitere de ghiduri de programe
de televiziune interactive, emisiuni televizate,
difuzare de programe de teleshopping prin
intermediul televiziunii, servicii de transmisie
de text pe ecranul televizorului, transmisie şi
difuzare fără fir de programe de televiziune,
radiodifuziune şi transmitere de programe de
televiziune prin cablu, difuzare de programe
de radio şi televiziune, inclusiv prin reţele de
cablu, furnizarea accesului de telecomunicaţii
la programe de televiziune furnizate printr-
un serviciu la cerere, furnizare de informaţii
cu privire la radiodifuziunea prin cablu a
programelor de televiziune, radiodifuziune de
programe de televiziune şi radio prin reţele de
cablu sau fără fir, radiodifuziune şi transmitere de
programe radio, radiodifuziune sonoră digitală,
servicii de radiodifuziune, transmisie/difuzare de
programe radio, transmisie de informaţii prin
radio, difuzarea de informaţii prin intermediul
radioului, servicii de radiodifuziune prin internet,
difuzare de informaţii financiare/economice
prin radio, difuzare radiofonică de informaţii
şi alte programe, servicii de radiodifuziune
sonoră, vizuală şi prin cablu, radiodifuziune de
conţinut audiovizual şi multimedia pe internet,
transmisie de programe de radio şi televiziune
prin satelit, servicii de agenţie de presă,
furnizarea de forumuri online, flux continuu
(streaming) de date, difuzarea prin intermediul
televiziunii prin cablu, furnizare de jurnale online
(online blogs), forumuri, galerii foto, camere
de discuţie şi buletine informative electronice
pentru transmisia şi diseminarea de mesaje
între utilizatori, asigurarea accesului la un
spaţiu multimedia on-line unde terţii pot încărca,
accesa, comenta şi clasifica text, conţinut grafic,
fotografic, video şi/sau audio, transmitere şi
punere în comun (sharing) de ştiri, informaţii,
imagini, înregistrări video şi audio, servicii de

agenţii de presă, furnizarea accesului la baze de
date, publicaţii electronice, reţele de computere
şi internet, furnizarea accesului la fotografii,
informaţii interactive furnizate on-line din baze de
date computerizate sau de pe internet, difuzarea
de informaţii în domeniul ştirilor, furnizate on-
line dintr-o bază de date computerizată sau de
pe internet, asigurare de acces şi închiriere de
timpi de acces la bază de date computerizate
sau la informaţii on-line, transmisie şi recepţie
(transmisie) de informaţii din bazele de date prin
intermediul reţelei de telecomunicaţii, asigurarea
accesului la telecomunicaţii şi a legăturilor la
bazele de date computerizate şi la internet,
difuzare de informaţii prin intermediul televiziunii
şi a radioului, transmitere pe internet de material
video, filme, poze, imagini, text, fotografii,
conţinut media şi de informaţii, transmisia
simultană a unor programe de televiziune pe
mai multe canale, transmitere de mesaje scurte
(sms), de imagini, de voce, de sunete, de muzică
și de comunicații în format text între dispozitive
de telecomunicații mobile, transmisii video,
transmisie video prin rețele digitale, transmisie
video la cerere, difuzare de material audio și
video pe internet, transmitere de conținut audio
și video prin satelit, transmitere de înregistrări
audio și video în rețele, transmisie continuă
(streaming) de material video pe internet,
difuzare de programe video și audio prin internet,
servicii de difuzare video pe arii restrânse
(narrowcasting), servicii de difuzare video, audio
și TV, transmitere de conținut audio și video
prin linii isdn, transmitere de fișiere audio, video,
multimedia și de date, servicii de difuzare audio
și video prestate pe internet, furnizarea accesului
de telecomunicații la conținut video și audio
furnizat printr-un serviciu online de video la
cerere, furnizarea accesului de telecomunicații
la conținut video furnizat pe internet, transmitere
de conținut audio și video prin intermediul
rețelelor de calculatoare, transmitere de fișiere
audio, video, multimedia și de date, inclusiv
de fișiere descărcabile și de fișiere difuzate
într-o rețea globală de calculatoare, transmitere
pe internet de materiale video, filme, poze,
imagini, text, fotografii, jocuri, conținut creat
de utilizatori, conținut audio și de informații,
furnizarea accesului de telecomunicații la filme
și programe de televiziune, furnizat printr-
un serviciu video la cerere, radiodifuziune
de programe de televiziune folosind servicii
video la cerere și de televiziune cu plată,
transmisie continuă (streaming) de material
audio, video și audiovizual printr-o rețea
globală de calculatoare, transmitere de difuzări
digitale audio și video într-o rețea globală de
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calculatoare, furnizarea accesului la un portal de
internet care conține programe video la cerere,
transmisii audio, video și multimedia prin internet
și alte rețele de comunicații.
41. Educaţie, instruire, activităţi sportive şi
culturale, divertisment, publicare de publicaţii
periodice, altele decât cele publicitare, publicare
electronică, publicare multimedia, publicare de
publicaţii electronice altele decât cele publicitare,
publicare de ziare, de reviste, de buletine
informative, servicii de publicare, inclusiv servicii
de publicare electronică, editare de publicaţii
altele decât cele publicitare, publicare de
materiale şi publicaţii tipărite altele decât
cele publicitare, publicare de afişe informative,
publicare multimedia a ziarelor, revistelor, a
jurnalelor, furnizare de publicaţii electronice
nedescărcabile, servicii de publicare on-line,
servicii de publicare de text electronic altele
decât cele publicitare, publicarea de materiale
multimedia online altele decât cele publicitare,
servicii pentru publicarea buletinelor informative,
furnizare de publicaţii on-line nedescărcabile,
publicare online de ziare electronice, publicare
de texte, altele decât textele publicitare,
publicare de materiale tipărite în domeniul
educativ, publicare de cărti şi periodice
electronice online, publicare de ziare, periodice,
cataloage şi broşuri, publicare şi reportaje
(servicii prestate de reporteri), publicare pe
internet a unui ziar pentru clienţi, publicare
de texte sub formă de mijloace electronice,
publicare de reviste în format electronic pe
internet, publicare multimedia de reviste, jurnale
şi ziare, publicare de ghiduri pentru învăţământ
şi instruire, publicare de broşuri cu informaţii
despre programele de televiziune, publicare de
materiale tipărite în format electronic pe internet,
furnizare de publicaţii electronice (care nu se pot
descărca), servicii de publicare de divertisment
video digital, audio şi multimedia, publicare de
materiale tipărite, cu excepţia textelor publicitare,
sub formă electronică, publicare de ziare
electronice accesibile prin intermediul unei reţele
globale de calculatoare, publicare on-line de cărti
şi reviste electronice (care nu pot fi descărcate),
publicare de materiale editoriale pe site-uri
accesibile printr-o reţea globală de calculatoare,
publicare de materiale care pot fi accesate prin
intermediul bazelor de date sau prin internet,
publicare de texte şi imagini, inclusiv in format
electronic, altele decât cele in scopuri publicitare,
servicii de bibliotecă online şi anume furnizare
de servicii de bibliotecă electronică referitoare la
ziare, reviste, fotografii şi imagini printr-o reţea
online de calculatoare, producţie de televiziune,
servicii ale studiourilor de televiziune, producţie

de filme pentru televiziune, închiriere de
programe de televiziune, producţie de
programe de televiziune, producţie de emisiuni
de televiziune, pregătire de programe de
televiziune, divertisment de radio şi televiziune,
montaj de programe de televiziune, prezentare
de programe de televiziune, producţie de
programe animate pentru televiziune, servicii
de divertisment radiofonic şi televizat, furnizare
de programe televizate de ştiri, producţie de
programe de televiziune prin cablu, servicii
de producţie de programe de televiziune,
divertisment de natura emisiunilor de ştiri
televizate, producţii de film, televiziune şi
radio, producţie de programe educative de
televiziune, servicii de educaţie furnizate prin
televiziune, pregătire de programe radiofonice şi
de televiziune, închirierea de posturi de radio şi
televiziune, producţie de programe radiofonice
şi de televiziune, producţie de programe de
televiziune în direct, producţie de emisiuni
de televiziune de divertisment, producţie de
programe de divertisment pentru televiziune,
servicii oferite de studiouri de înregistrare pentru
televiziune, planificarea programelor de radio
şi de televiziune, servicii de educaţie furnizate
prin programe de televiziune, furnizare de filme
şi de programe de televiziune nedescărcabile
pe canale de televiziune cu plată, producţie
de programe pentru televiziunea prin cablu,
producţie de formate pentru programe de
televiziune, servicii de prezentatori de radio şi de
televiziune, pregătire şi producţie de programe
de radio şi televiziune, servicii ale studiourilor de
înregistrare, film, video şi televiziune, producţie
de programe de televiziune în direct pentru
divertisment, servicii de programe de ştiri pentru
radio sau televiziune, producţie de programe de
televiziune în direct cu scop educativ, servicii
de furnizare de divertisment sub formă de
programe de televiziune, producere de programe
de televiziune în vederea difuzării pe dispozitive
mobile, furnizare de programe multimedia de
divertisment prin servicii de televiziune, de
bandă largă, fără fir şi online, furnizare
de programe de televiziune, nedescărcabile,
cu ajutorul serviciilor de transmisie video la
cerere, divertisment radiofonic, emisiuni de
radio (programare), instruire prin intermediul
radiodifuziunii, producţia de emisiuni radiofonice,
montaj de programe radiofonice, prezentare de
programe de radio, realizare de programe de
divertisment radiofonic, producţie şi prezentare
de programe de radio, servicii de educaţie
furnizate prin intermediul radioului, furnizarea
simultană a unor programe radio pe mai
multe posturi, nedescărcabile, redactarea şi
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editarea de texte, altele decât cele publicitare,
servicii de publicare a publicaţiilor periodice
şi neperiodice, altele decât textele publicitare,
publicare electronică de texte şi materiale
tipărite, cu excepţia textelor publicitare, pe
internet, publicare de materiale tipărite, inclusiv
în format electronic, altele decât cele de uz
publicitar, servicii de reporteri de ştiri, difuzare
de reportaje de către agenţii de ştiri, publicare
de fotografii, fotoreportaje, fotografii, fotografii
aeriene, servicii ale unui fotograf/fotoreporter,
producție de casete video și videodiscuri,
producție de înregistrări video, producție de
casete video, producție de benzi video, producție
de filme video, producție de înregistrări audio
și video pe suporturi audio și video, producție
de filme video preînregistrate, înregistrări pe
benzi video (filmare), producție de materiale
video formative, servicii de producție video,
servicii pentru difuzarea de înregistrări video,
producție audio și video și fotografie, producție
de înregistrări sonore și/sau video, servicii de
înregistrări sonore și video de divertisment,
producție audio, video și multimedia și fotografie,
producție de înregistrări educative audio și video,
furnizare de divertisment video printr-un site
internet, servicii de divertisment prin intermediul
vizionării de materiale video, servicii de
producție de divertisment sub formă de materiale
video, servicii de bibliotecă electronică pentru
furnizare de informații electronice (inclusiv
informații de arhivă) sub formă de texte și
de informații audio și/sau video, producția
de emisiuni radiofonice, producție de emisiuni
de televiziune, producere de emisiuni-concurs
pentru televiziune, producție de emisiuni de
televiziune de divertisment, servicii pentru
producție de divertisment sub formă de emisiuni
de televiziune.
42. Proiectare si dezvoltare de software
pentru ghiduri electronice pentru programe de
televiziune, servicii de design privind publicarea
de documente, furnizare de acces temporar la
program software care nu poate fi descărcat
pentru crearea si publicarea de jurnale si
bloguri personale online, proiectare si inginerie
personalizată referitoare la sisteme de telefonie,
sisteme de televiziune prin cablu si fibră
optică, dezvoltare de software de calculator
pentru crearea de ghiduri electronice de
programe de televiziune, asigurarea utilizării
temporare de software de calculator online,
nedescărcabil destinat utilizării în aplicaţii pentru
monitorizarea radiodifuziunii, programare de
software pentru publicitate online, proiectare
de pagini web în scopuri publicitare, găzduire
de spaţiu de memorie electronic pe internet

pentru publicitatea la produse si servicii, crearea
şi proiectarea pentru terţi de indexuri de
informaţii bazate pe siteurile web (servicii de
tehnologia informaţiei), proiectarea, dezvoltarea
şi/sau implementarea de software de computere
şi soluţii de internet, actualizarea şi instalarea de
software pentru computere, analiza sistemelor
de computere, servicii de suport tehnic,
remedierea problemelor de software de
computere, proiectarea, crearea, găzduirea,
administrarea şi/sau întreţinerea website-urilor
pentru alţii, proiectarea şi dezvoltarea proceselor
de autentificare a utilizatorilor online, proiectarea
şi dezvoltarea de interfeţe pentru programarea
de aplicaţii, proiectarea, administrarea şi
monitorizarea website-urilor de reţele de
socializare din internet, informaţii, sfaturi şi
consultanţă pentru serviciile menţionate mai
sus, prelucrare şi prezentare de informaţii
prin intermediul internetului, construirea unei
platforme de internet pentru promovare produse
si servicii, conversia de date şi de programe
informatice (altele decât cele fizice), proiectare
de pagini web, inclusiv proiectare de pagini
web pentru utilizare pe internet, proiectare şi
furnizare de pagini principale şi pagini web,
creare de pagini stocate pe suport electronic
pentru servicii on-line şi internet, instalare de
pagini web pe internet pentru terţi (găzduire
web), servicii de proiectare de pagini web,
compilare de pagini web pe internet, creare
şi dezvoltare de pagini (site-uri) web, creare,
proiectare şi dezvoltare de pagini web pe
internet, proiectare grafică pentru compilare de
pagini web pe internet, instalare de pagini web
pe internet, inclusiv pentru terţi, design, desene
şi texte la comandă, toate pentru compilarea
de pagini web pentru internet, proiectare, desen
şi redactare la comandă de pagini web pentru
o reţea globală de calculatoare, proiectare
grafică, desen şi redactare la comandă pentru
compilare de pagini web pe internet, creare
de pagini pentru reţele (pagini principale),
creare, dezvoltare, perfecţionare şi adaptare de
programe de prelucrare a datelor şi/sau fişierelor
de date (inclusiv pagini multimedia şi pagini
principale) pentru terţi, creare şi actualizare de
pagini principale pentru reţele de calculatoare,
proiectare, elaborare şi creare de pagini
diseminate prin reţele de calculatoare, furnizare
de pagini principale şi/sau adrese poştale
electronice pentru terţi, creare, proiectare,
dezvoltare, consultare, găzduire, administrare,
promovare, personalizare, implementare şi
exploatare de site-uri web pentru terţi şi
găzduire, gestionarea de site-uri web în general
şi pentru terţi, servicii de portaluri pentru site-uri
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web, gestionare, asistenţă tehnică şi creare de
staţii web, găzduire de site-uri web ale terţilor pe
un server, pentru o reţea globală de calculatoare,
creare, proiectare, desenare, redactare la
comandă şi/sau administrare de site-uri web,
servicii de consultanţă în domeniul creării,
dezvoltării, administrării şi utilizării paginilor
web, servicii de consiliere în domeniul creării,
dezvoltării, administrării şi utilizării site-urilor
web şi servicii on-line, consultanţă profesională
şi asistenţă pentru crearea de site-uri web
statice şi dinamice, furnizare de programe
de calculator în reţele de date, în special
pe internet şi world wide web, consultanţă,
proiectare, testare, cercetare, analiză, asistenţă
tehnică şi alte servicii tehnice şi de consiliere,
toate în domeniul informaticii, programării
calculatoarelor, multimedia, internetului şi site-
urilor web, servicii pentru testarea utilizabilităţii
paginilor web, instalare şi personalizare de
aplicaţii software de calculator, design de site-
uri web, actualizarea paginilor web pentru
terţi, programare şi găzduire de pagini
web personalizate, crearea si întreţinerea de
pagini web personalizate, asigurarea utilizării
temporare de aplicaţii web, design de pagini
principale şi pagini web, găzduire de date, fişiere,
aplicaţii si informaţii computerizate, dezvoltare
de software de aplicaţii pentru livrare de conţinut
multimedia, furnizare de servicii de aplicaţii
informatice, si anume găzduire de aplicaţii
software de calculator pentru terţi, creare,
programare, proiectare întreţinere si actualizare
de pagini web, închiriere de aplicaţii informaţii,
crearea de aplicaţii informatice, proiectare,
dezvoltarea, actualizare si întreţinerea bazelor
de date, reconstrucţie de sisteme de baze
de date, pentru alte persoane, proiectare si
dezvoltare de software pentru baze de date
electronice, servicii de stocare electronică pentru
arhivare de baze de date, imagini si alte
date electronice, proiectare si dezvoltare de
software pentru gestionarea bazelor de date,
dezvoltare, actualizare si întreţinere de software
si sisteme de baze de date, asigurarea utilizării
temporare de software online nedescărcabil
pentru gestionarea bazelor de date, instalare,
întreţinere si actualizare de software pentru baze
de date, stocare electronică de fotografii, fişiere
audio, de conţinut multimedia de divertisment, de
videoclipuri, de informaţii.

───────

(210) M 2021 07085 (111)182604
(151) 01/10/2021
(732) DOLINI TM - GARDEN, ALEEA

F.C. RIPENSIA NR.15, CAMERA
2, AP.12, JUD. TIMIŞ, TIMIŞOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

(740) ARIANA AGENTIE DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA, CALEA ARADULUI
NR. 33, ET.1, AP.7, JUD. TIMIŞ,
TIMIŞOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

Burger 100% Original
În conformitate cu art. 22 al Legii nr.

84/1998, republicata, conform adresei
înregistrată cu nr. OSIM 1003265/03.02.2022,

solicitantul nu revendică un drept exclusiv
asupra denumirii: „Burger 100% Original”.

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 26.11.11;
26.11.12; 26.11.13; 27.07.25; 29.01.06;
29.01.07

clase:
29. Carne și produse din carne, hamburgeri,
hamburgeri de carne, hamburgeri de vită,
hamburgeri de curcan, chiftele de hamburger
negătite, hamburgeri din carne de pui, produse
din carne sub formă de hamburgeri, carne
tocată, carne preparată, carne prăjită, carne
friptă, carne proaspătă, carne de vită, carne
de vită preparată, produse din carne preparate,
carne de curcan gătită, carne prajita de pui,
carne de pasăre gătită, mâncăruri preparate
din carne (în care predomină carnea), bucăți
de carne de pui, chiftele din carne de vită,
gustări pe bază de carne, mâncăruri preparate
pe bază de carne, feluri de mâncare preparate
din carne, mâncăruri preparate obținute din

(591) Culori revendicate: vişiniu, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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carne de pui (care conțin în principal carne de
pui), mâncăruri preparate constând în principal
din carne, bucăți de carne de pui utilizate
ca umplutură pentru sandvișuri, carne de vită
tăiată și condimentată, friptă la grătar (bulgogi),
alimente gătite, constând în totalitate sau în cea
mai mare parte din carne, mâncăruri preparate
care conțin în principal carne de curcan.
30. Hot dog (sandvișuri), sandvișuri, hamburgeri
(sandvișuri), sandvișuri cu carne, sandvișuri cu
crenvurști, sandvișuri cu pește, sandviș din
brânză topită, sandvișuri care conțin salată,
sandvișuri încălzite la grill, sandvișuri care
conțin hamburgeri, lipii pentru sandvișuri (pâine),
sandvișuri care conțin pește, sandvișuri cu
carne de pui, sandvișuri care conțin carne de
vită tocată, hamburgeri cu brânză, hamburgeri
în pâine, hamburgeri introduși în franzelă,
hamburgeri introduși în chifle, hamburgeri fiind
gătiți și introduși în chifle, sanvișuri conținând
carne de pui, sos pentru carne pregătită la grătar.
43. Servicii de restaurante fast-food, servicii de
fast food la pachet, servicii de catering mobil,
furnizare de alimente și băuturi dintr-o rulotă
mobilă, servicii de restaurante specializate în
preparate la grătar, asigurarea de hrană și
băuturi, servicii de catering, consultații privind
rețetele de gătit, furnizare de alimente și
băuturi pentru oaspeți, furnizare de alimente
și băuturi în bistrouri, furnizare de alimente și
băuturi în restaurante și baruri, furnizare de
informații cu privire la prepararea alimentelor
și băuturilor, prepararea alimentelor, prepararea
mâncării, preparare de mâncăruri, pregătirea
și furnizare de alimente și băuturi destinate
consumului imediat, servicii ale bistrourilor,
servicii de bucătărie mobilă, servicii de mâncare
la pachet, servicii de preparare a alimentelor,
servicii de restaurant cu servire la pachet, servicii
de restaurante pentru furnizarea de mâncăruri
rapide, servire de alimente și băuturi., servicii de
catering pentru fast-food cu autoservire, servicii
de fast-food, servicii de local tip snack-bar.

───────

(210) M 2021 07087 (111)182319
(151) 01/10/2021
(732) R.G. DESIGN SRL, STR.

ZIZINULUI NR.110, JUD. BRAŞOV,
BRAŞOV, 500407, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

rg design

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.01.03; 26.11.07; 26.11.09; 29.01.01;
29.01.02; 29.01.06; 29.01.08

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

6. Articole de fierărie, containere, articole de
transport și ambalare din metal, materiale de
construcții și elemente din metal, materiale
neprocesate sau semi-procesate din metal,
cu utilizare nespecificată, statui și obiecte de
artă din metale comune, structuri și construcții
metalice transportabile, uși, porți, ferestre și
jaluzele pentru ferestre din metal, feronerie.
37. Construcții și demolări de clădiri, amenajarea
interiorului clădirilor companiilor (servicii
de construcţii), amenajarea spațiilor pentru
magazine (servicii de construcţii), amenajări
interioare ale birourilor (servicii de construcţii),
aplicare de căptușeli impermeabile, aplicare de
substraturi, îndepărtarea ruginii, informații în
domeniul reparațiilor.

───────

(591) Culori revendicate: portocaliu, galben,
gri, alb
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(210) M 2021 07091 (111)182191
(151) 01/10/2021
(732) SC MAR BLU SRL, STR. NR.131/

C, SAT SĂNCRAIU, JUDEȚ CLUJ,
COMUNA SÂNCRAIU, CLUJ,
ROMANIA

(540)

BAUSHOP

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.12; 07.01.24

clase:
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou, servicii
de comerț cu următoarele produse: scule și
unelte, discuri diamantate, scări din aluminiu,
echipamente de protecție, organizare șantier,
sistem de cofrare, utilaje construcții, vopsele și
lacuri, adezivi, siliconi, lubrifianți wd40, produse
ambalare, benzi mascare, folii protecție, burghie,
șuruburi, dibluri.
38. Servicii de transmitere internet, servicii de
telecomunicaţii.

───────

(210) M 2021 07096 (111)182258
(151) 01/10/2021
(732) ASOCIAȚIA VEGANILOR DIN

ROMÂNIA, STR. PODUL ÎNALT,
NR. 2, SECTOR 4, BUCURESTI,
048383, ROMANIA

(540)

Ie de post
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate.
38. Servicii de telecomunicații.

41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────

(210) M 2021 07109 (111)182292
(151) 03/10/2021
(732) ZAMO SHOP SRL, STR.

CERNISOARA NR. 96D, SECTOR
6, BUCUREŞTI, 060905, ROMANIA

(540)

TKTX
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Anestezice, analgezice, preparate chimice
pentru scopuri farmaceutice, alifii pentru
scopuri farmaceutice, loţiuni pentru scopuri
farmaceutice, preparate farmaceutice pentru
îngrijirea pielii, produse farmaceutice.

───────

(210) M 2021 07110 (111)182291
(151) 03/10/2021
(732) ZAMO SHOP SRL, STR.

CERNISOARA NR. 96D, SECTOR
6, BUCUREŞTI, 060905, ROMANIA

(540)

Speed Numb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Anestezice, analgezice, preparate chimice
pentru scopuri farmaceutice, alifii pentru
scopuri farmaceutice, loţiuni pentru scopuri
farmaceutice, preparate farmaceutice pentru
îngrijirea pielii, produse farmaceutice.

───────

(591) Culori revendicate: alb, portocaliu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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DRM. PĂDUREA NEAGRĂ, NR.
60A, BL.BL05, SC.A, ETJ 1,AP.4,
SECTOR 1, BUCURESTI, 014044,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL LTJ
TRADEMARK, STR. COL. CORNELIU
POPEIA, NR. 36, SECTOR 5,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

LEGAL INNOVATION
(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.11;

27.05.17; 26.11.05
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

informatice, servicii de publicitate oferite de o
agenție specializată în publicitate prin radio și
televiziune, prezentarea produselor prin toate
mijloacele de comunicare pentru vânzarea cu
amănuntul.

───────

(210) M 2021 07120 (111)182728
(151) 04/10/2021
(732) ANASTASIA TREE PRODUCT

SRL, STR. LARICEI NR. 5, JUDEȚ
PRAHOVA, BUȘTENI, PRAHOVA,
ROMANIA

(540)

ANASTASIA TREE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12;
05.01.01

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

31. Brazi de Crăciun naturali, brazi de Crăciun
tăiați.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou,
servicii de comerţ online cu brazi de Crăciun.

───────

(210) M 2021 07119 (111)182341
(151) 04/10/2021
(732) ANDREI-DANIEL CRISTEA,

35. Administrare a programelor de stimulare
și de fidelizare a clienților, prelucrare
administrativă pentru comenzi de achiziție,
asistență administrativă în procesul de
prezentare a unui răspuns la cererile de
oferte, publicitate, publicitate online, publicitate
și marketing, servicii de publicitate, marketing
și promovare, producție de clipuri publicitare,
servicii de programare a întâlnirilor (lucrări
de birou), servicii de memento pentru întâlniri
(lucrări de birou), administrare în materie de
activități de marketing, afișare de anunțuri
publicitare pentru pentru terți, servicii de
intermediere comercială, analiza prețului de
cost, organizare de demonstrații comerciale,
publicitate directă prin poștă, distribuirea de
materiale publicitare, facturare, servicii de
publicitate exterioară, editare și actualizare
de texte publicitare, indexare web în scop
comercial sau publicitar, servicii de intermediere
privind închirierea de timp și spațiu publicitar,
administrare a programelor de stimulare
pentru promovarea vânzărilor, administrare a
programelor de stimulare pentru promovarea
vânzării de produse și servicii ale terților,
informare și consiliere comercială pentru
consumatori în alegerea produselor și serviciilor,
publicitate, inclusiv publicitatea online în rețele

(591) Culori revendicate: verde (Pantone
P354C, Pantone P2418C), maro
(Pantone P873C)
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(210) M 2021 07124 (111)182342
(151) 04/10/2021
(732) ANDREI-DANIEL CRISTEA,

(740) CABINET INDIVIDUAL LTJ
TRADEMARK, STR. COL. CORNELIU
POPEIA, NR. 36, SECTOR 5,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

lionhouse

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
29.01.12; 03.01.16

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

───────

(210) M 2021 07126 (111)182318
(151) 04/10/2021
(732) AFI QUATTRO TOTAL SRL,

STRADA CEREMUSULUI NR.18A,
ET.1, CAMERA 7, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

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

(540)

Burebista
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
33. Preparate alcoolice pentru fabricarea
băuturilor, băuturi alcoolice cu excepția berii.

───────

(210) M 2021 07130 (111)182605
(151) 04/10/2021
(732) IKON TRADING SRL, STR.

PLEVNEI 160B, JUDEȚUL CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, CLUJ, ROMANIA(540)

DALBA Pudră decolorantă

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.11;
27.05.17; 26.05.01; 26.05.18

DRM. PĂDUREA NEAGRĂ, NR.
60A, BL.BL05, SC.A, ETJ 1, AP.4,
SECTOR 1, BUCURESTI, 014044,
ROMANIA

(591) Culori revendicate: rosu ( Hex
#B92733), negru ( Hex #150F04)

sau publicitar, administrare a programelor de
stimulare și de fidelizare a clienților, asistență
administrativă în procesul de prezentare a unui
răspuns la cererile de oferte.

35. Prelucrare administrativă pentru comenzi
de achiziție, publicitate, publicitate online,
publicitate și marketing, servicii de intermediere
privind închirierea de timp și spațiu publicitar,
servicii de publicitate, marketing și promovare,
producție de clipuri publicitare, servicii de
programare a întâlnirilor (lucrări de birou), servicii
de memento pentru întâlniri (lucrări de birou),
administrare a programelor de stimulare pentru
promovarea vânzării de produse și servicii ale
terților, administrare în materie de activități
de marketing, afișare de anunțuri publicitare
pentru pentru terți, informare și consiliere
comercială pentru consumatori în alegerea
produselor și serviciilor, servicii de intermediere
comercială, analiza prețului de cost, organizare
de demonstrații comerciale, publicitate directă
prin poștă, distribuirea de materiale publicitare,
facturare, publicitate, inclusiv publicitatea online
în rețele informatice, servicii de publicitate
exterioară, servicii de publicitate oferite de o
agenție specializată în publicitate prin radio și
televiziune, prezentarea produselor prin toate
mijloacele de comunicare pentru vânzarea cu
amănuntul, editare și actualizare de texte
publicitare, indexare web în scop comercial
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

3. Vopsea de păr.
44. Servicii de igienă și frumusețe pentru
oameni.

───────

(210) M 2021 07140 (111)182536
(151) 04/10/2021
(732) SUN PHARMACEUTICAL

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

(540)

DABISAN
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Medicamente anticoagulante, preparate
farmaceutice pentru tratamentul şi prevenţia
formării cheagurilor de sânge şi pentru prevenţia
atacurilor vasculare cerebrale la persoanele care
suferă de fibrilaţie atrială.

───────

(210) M 2021 07168 (111)182207
(151) 05/10/2021
(732) GAMA & GAMA S.R.L., COMUNA

CULCIU, NR.134C, JUDETUL
SATU MARE, CULCIU MARE,
SATU MARE, ROMANIA

(740) INTELECT S.R.L., BD.DACIA, NR.48,
BL.D-10, AP.3, JUDETUL BIHOR,
ORADEA, BIHOR, ROMANIA

(540)

RĂSPLĂTIM DRAGOSTEA
CU DRAGOSTE

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

31. Produse alimentare și hrană pentru animale,
paturi și culcușuri pentru animale.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu furaje pentru animale, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu materiale
de litieră pentru animale, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu preparate pentru
îngrijirea animalelor, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu așternuturi pentru
animale, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu produse pentru animale de
companie, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu produse de litieră pentru animale,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
așternuturi pentru animale, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu furaje pentru animale,
administrarea vânzărilor, servicii de gestionare a
vânzărilor, servicii de agentii de import și export.

───────

INDUSTRIES LIMITED, SUN
HOUSE, 201 B/1, WESTERN
EXPRESS HIGHWAY,
GOREGAON (E), MUMBAI,
400063, MAHARASHTRA,
INDIA, TANDALJA, VADODARA,
GUJARAT, INDIA
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(210) M 2021 07170 (111)182667
(151) 05/10/2021
(732) SOCIETATEA OGRADA CU

DELICII S.R.L, STR. POPA SAVU
NR.77, ET.1, AP.2, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

Sabin

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
29.01.15; 06.07.08; 06.01.02; 02.01.13

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

29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte de carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi gătite, jeleuri, gemuri ,
compoturi, ouă, lapte, branza, unt, iaurt si alte
produse lactate, uleiuri şi grăsimi alimentare.
31. Produse agricole de acvacultura, horticole
si forestiere brute si neprocesate, graunte
si seminte brute si neprocesate, fructe si
legume proaspete, ierburi proaspete, plante si
flori naturale, bulbi, puieti si semninte pentru
plantare, animale vii, hrana si bauturi pentru
animale, malt.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2021 07171 (111)182666
(151) 05/10/2021
(732) SOCIETATEA OGRADA CU

DELICII S.R.L, STR. POPA SAVU
NR.77, ET.1, AP.2, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

Sabin Din ograda cu delicii

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
29.01.15; 06.07.08; 06.01.02; 02.01.13

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

29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte de carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi gătite, jeleuri, gemuri ,
compoturi, ouă, lapte, branza, unt, iaurt si alte
produse lactate, uleiuri şi grăsimi alimentare.
31. Produse agricole de acvacultura, horticole
si forestiere brute si neprocesate, graunte
si seminte brute si neprocesate, fructe si
legume proaspete, ierburi proaspete, plante si
flori naturale, bulbi, puieti si semninte pentru
plantare, animale vii, hrana si bauturi pentru
animale, malt.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────

(591) Culori revendicate: roz (Pantone 7425),
rosu (Pantone 7418), galben (Pantone
460), (Pantone 461), verde (Pantone
5793), (Pantone 548), (Pantone 5517),
albastru (Pantone 652), (Pantone
2747), (Pantone 2747), mov (Pantone
5265), roz (Pantone 7436), gri (Pantone
7541)

(591) Culori revendicate: roz (Pantone 7425),
rosu (Pantone 7418), galben (Pantone
460), (Pantone 461), verde (Pantone
5793), (Pantone 548), (Pantone 5517),
albastru (Pantone 652), (Pantone
2747), (Pantone 2747), mov (Pantone
5265), roz (Pantone 7436), gri (Pantone
7541)
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(210) M 2021 07174 (111)182262
(151) 05/10/2021
(732) ICG CENTURION SOLUTIONS

S.R.L., STR. GHEORGHE
SANDOR, NR. 7, CAMERA 3,
ET. 1, SECTOR 5, BUCURESTI,
ROMANIA

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

(540)

ICG CENTURION SOLUTIONS

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

45. Servicii de paza si securitate pentru protectia
fizica a bunurilor materiale si a persoanelor,
pază și protecție (servicii de -), servicii de pază,
servicii de pază pe timp de noapte, servicii de
securitate fizică, servicii de securitate pentru
clădiri, servicii de securitate pentru protecția
fizică a persoanelor, servicii de securitate pentru
protejarea proprietății și a persoanelor.

───────

(210) M 2021 07182 (111)182230
(151) 05/10/2021
(732) EDEN CAPITAL DEVELOPMENT

SRL, B-DUL GENIULUI NR. 46-48,
SC. B, ET. 10, AP. 129, SECTOR 6,
BUCURESTI, ROMANIA

(740) ACSINTE PAULA ADRIANA
CONSILIER PROPRIETATE
INDUSTRIALA, B-DUL DECEBAL
NR. 17, BL. S16, SC. 2, ET. 3, AP. 30,
SECTOR 3, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

CORTINA 126

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 26.07.25
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
36. Servicii imobiliare, servicii de gestiune
imobiliară pentru ansambluri de locuințe,
afaceri imobiliare, managementul proprietăților
imobiliare, administrare de proprietăți imobiliare,
asigurare de proprietăți imobiliare, achiziție
de proprietăți imobiliare (pentru terți), servicii
de investiții în proprietăți imobiliare, servicii
ale agențiilor de bunuri imobiliare rezidențiale,
furnizare de informații pe internet privind
afacerile imobiliare, furnizare de informații
privind bunuri imobiliare și terenuri, servicii
de administrare a bunurilor imobiliare pentru
clădiri rezidențiale, servicii de listare de
proprietăți imobiliare pentru închirierea de case
și închirierea de apartamente, multiproprietăți în
domeniul imobiliar, finantare de proiecte.

───────
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(210) M 2021 07183 (111)182493
(151) 05/10/2021
(732) MARTA MANAFU, CALEA

SERBAN VODA 213-217,
COMPLEX DIAMOND PARK,
SC. 3, AP. 31, ET 7, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

(740) SOCIETATE CIVILĂ DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
MILCEV BURBEA, STR. DR.
NICOLAE STAICOVICI NR. 14, ET.
1, AP. 1, SECTOR 5, BUCURESTI,
050558, ROMANIA

(540)

BIZ

clase:
9. Reviste electronice descărcabile, publicaţii
electronice, descărcabile, publicații electronice
descărcabile sub formă de reviste, fișiere
multimedia descărcabile, publicații electronice
interactive, publicații care pot fi descărcate,
publicații electronice în domeniul tehnologiei
interactive, publicații săptămânale ce pot
fi descărcate în format electronic de pe
internet, rapoarte electronice descărcabile,
software interactiv pentru afaceri, software
pentru tehnologia afacerilor, baze de date
computerizate, conținut media descărcabil,
agende electronice.
41. Educaţie, divertisment, activităţi sportive şi
culturale, organizare de conferințe, organizare
de conferințe în domeniul afacerilor, coordonare
de conferințe de afaceri, instruire în abilități
în afaceri, organizare de conferințe în scopuri

educaționale, organizare de conferințe în
domeniul publicității, organizare de pregătire
în afaceri, servicii de îndrumare în afaceri,
servicii educative în domeniul afacerilor,
organizare de seminarii în domeniul afacerilor,
servicii de pregătire în domeniul afacerilor,
organizarea de congrese în scopuri de afaceri,
transfer de cunoștințe și know-how în afaceri
(cursuri), coordonare de cursuri de pregătire
în materie de afaceri, coordonare de cursuri
cu privire la administrarea afacerilor, organizare
de evenimente educative, coordonare de
evenimente educative, servicii de divertisment
de tipul organizare de evenimente sociale
de divertisment, furnizare de informații despre
divertisment și evenimente de divertisment, în
rețele online și pe internet, servicii de conferințe,
organizare de conferințe cu scopuri educative,
organizare de conferințe în domeniul instruirii,
organizarea și conducerea de conferințe și
seminarii, organizarea de conferințe anuale în
domeniul achizițiilor, organizare de conferințe
referitoare la formarea profesională, organizare
de conferințe pe teme de comerț, organizare
și coordonare de conferințe și congrese,
elaborarea de materiale didactice distribuite
la conferințele profesionale, organizare și
coordonare de conferințe cu scop educativ,
coordonare de activități de divertisment,
organizare de evenimente în scopuri culturale,
organizare de webinare, organizare de convenții
cu scopuri educative, organizare de congrese
în scop de instruire, organizarea și conducerea
de congrese, organizarea și conducerea
de conferințe, organizarea și conducerea
de seminarii, cursuri educative în domeniul
finanțelor, elaborarea de materiale didactice
distribuite la prelegerile profesionale, elaborarea
de materiale didactice distribuite la cursurile
profesionale, furnizare de cursuri de instruire,
furnizarea de instruire online, organizare și
coordonare de grupuri de discuții educative, nu
online, publicare de reviste, publicare de reviste
electronice, publicare multimedia a revistelor,
publicare de reviste și cărți, publicare de reviste
pe internet, furnizare online de reviste cu articole
pe teme generale care nu pot fi descărcate,
închiriere de reviste, servicii de publicare de
reviste, închiriere de ziare și reviste, servicii
de consultanță privind publicarea revistelor,
publicare multimedia de reviste, jurnale și ziare,
publicare de reviste în format electronic pe
internet, publicare on-line de cărți și reviste
electronice, editare de publicații, furnizare de
publicații electronice, publicare de publicații
periodice, altele decât cele publicitare, furnizare
de publicații on-line, publicare multimedia a

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.11
(591) Culori revendicate: rosu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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publicațiilor electronice, publicare de materiale
și publicații tipărite, furnizare de publicații
electronice online, nedescărcabile, servicii de
publicare a publicațiilor periodice și neperiodice,
altele decât textele publicitare, furnizare de
publicații electronice dintr-o rețea globală de
calculatoare sau de pe internet, nedescărcabile,
furnizare de publicații dintr-o rețea globală
de calculatoare sau de pe internet care pot
fi consultate, publicare multimedia, publicare
de documente, publicare de afișe, publicare
de texte, publicare de buletine informative,
servicii de publicare electronică, publicare de
cărți și reviste, servicii de publicare on-
line, publicare de materiale educative tipărite,
publicare de materiale didactice educative,
publicare de calendare de evenimente, publicare
multimedia de materiale tipărite, publicare
de produse de imprimerie, publicarea de
produse de imprimerie, publicarea de materiale
multimedia online, servicii de publicare de text
electronic, publicare de reviste cu informații
științifice, publicare de texte, altele decât
textele publicitare, publicare de cărți legate
de tehnologia informației, publicare de ziare,
periodice, cataloage și broșuri, publicare de
materiale tipărite în format electronic, publicare
de cărți și periodice electronice online, servicii
de publicare de divertisment video digital,
audio și multimedia, servicii de consultanță și
informare referitoare la pregătirea, coordonarea
și organizarea de conferințe, furnizare de
servicii de studio de înregistrare video, editare
de texte scrise, editare de texte scrise, cu
excepția textelor publicitare, editare, întocmire
de rapoarte și redactare de texte, publicare
de cărți electronice și periodice pe internet,
publicare de materiale tipărite în format
electronic pe internet, publicare de materiale
tipărite, cu excepția textelor publicitare, sub
formă electronică, publicare de materiale tipărite,
altele decât textele publicitare, publicare de texte
sub formă de mijloace electronice, redactarea
de texte, altele decât cele publicitare, servicii
de editare, servicii jurnalistice, consultanță în
materie de planificare de evenimente speciale,
publicare online de ziare electronice, furnizare de
conținut audio online nedescărcabil, publicare de
recenzii online în domeniul divertismentului.

───────

(210) M 2021 07184 (111)182494
(151) 05/10/2021
(732) MARTA MANAFU, CALEA

SERBAN VODA 213-217,
COMPLEX DIAMOND PARK,
SC. 3, AP. 31, ET 7, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

(740) SOCIETATE CIVILĂ DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
MILCEV BURBEA, STR. DR.
NICOLAE STAICOVICI NR. 14, ET.
1, AP. 1, SECTOR 5, BUCURESTI,
050558, ROMANIA

(540)

NEWBIZ

(531) Clasificare Viena: 27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Reviste electronice descărcabile, publicaţii
electronice, descărcabile, publicații electronice
descărcabile sub formă de reviste, fișiere
multimedia descărcabile, publicații electronice
interactive, publicații care pot fi descărcate,
publicații electronice în domeniul tehnologiei
interactive, publicații săptămânale ce pot
fi descărcate în format electronic de pe
internet, rapoarte electronice descărcabile,
software interactiv pentru afaceri, software
pentru tehnologia afacerilor, baze de date
computerizate, conținut media descărcabil,
agende electronice.
16. Reviste profesionale, reviste (publicații
periodice), hârtie pentru reviste, coperte (coperți)
de reviste, publicații imprimate, publicații
periodice, publicații educative, publicații pentru
afaceri, publicații de reclame, publicații periodice
tipărite, hârtie pentru publicații, anuare (publicații
tipărite), hârtie și carton, suporturi pentru afișe
din hârtie sau carton, hârtie, hârtie pentru
tipar (hârtie pentru șapirograf), hârtie pentru
imprimare digitală, panouri indicatoare din
hârtie sau carton, mașini de birou, produse
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de imprimerie, broșuri, buletine (materiale
tipărite), buletine de știri (materiale tipărite),
buletine informative, calendare, fișe pentru
sintetizarea informațiilor, formulare (imprimate),
ghiduri tipărite, indicatoare publicitare din hârtie,
jurnale (articole tipărite), jurnale comerciale,
jurnale și agende, panouri publicitare tipărite,
din hârtie, panouri publicitare tipărite, din
carton, panouri publicitare din hârtie, panouri
publicitare din carton, papetarie imprimata,
articole de papetărie, pliante informative tipărite,
pliante tipărite, ziare, tipărituri, materiale tipărite,
publicaţii tipărite, broşuri, rapoarte tipărite,
rapoarte de cercetare tipărite.
35. Managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrari de birou,
publicitate în reviste, servicii de revista presei,
realizarea abonamentelor la cărți, reviste, ziare
sau benzi desenate, publicarea de texte
publicitare, asistență în afaceri, studii de afaceri,
consultanță în afaceri, promovarea afacerii
(publicitate), analiza afacerilor comerciale,
date referitoare la afaceri, analiză statistică
în afaceri, analiza statisticilor de afaceri,
analiza informațiilor de afaceri, consultanță
profesională în afaceri, estimare în afaceri
comerciale, consultanță privind organizarea
afacerii, servicii privind planificarea afacerilor,
studii privind eficiența afacerilor, consultanță
privind eficiența afacerilor, furnizare de informații
de afaceri, compilare de cataloage de afaceri,
servicii de consultanță în afaceri, difuzare
de informații de afaceri, consultanță privind
planificarea în afaceri, colectarea de informații
de afaceri, colectarea de informații pentru
afaceri, prelucrarea rezultatelor studiilor de
afaceri, furnizare de informații comerciale
(afaceri), efectuare de cercetări de afaceri,
evaluare de oportunități de afaceri, analize
și rapoarte statistice, colectarea de statistici
pentru afaceri, informații în materie de afaceri,
sondaje pentru scopuri de afaceri, organizare
de întâlniri de afaceri, consultanță privind
cercetarea în afaceri, studii statistice în
domeniul afacerilor, consultanță profesională
privind managementul afacerilor, servicii de
informații statistice în afaceri, furnizare de
informații statistice de afaceri, consultanță în
afaceri privind marketingul strategic, compilare
de statistici referitoare la afaceri, furnizare
de date computerizate de afaceri, servicii de
analiză în managementul afacerilor, dezvoltare
de concepte pentru economia afacerilor,
servicii de consultanță în managementul
afacerilor, consultanță în organizarea și
managementul afacerilor, servicii de cercetări în
domeniul afacerilor, îndrumări în organizarea și

conducerea afacerilor, servicii pentru strategia
și planul de afaceri, obținerea de statistici de
afaceri (pentru terți), organizare de expuneri
în scop de afaceri, furnizare de informații
comerciale și de afaceri, servicii de cercetare
și informații în afaceri, furnizarea de date
informatizate referitoare la afaceri, elaborare
de rapoarte pentru proiecte de afaceri,
elaborare de informații statistice în domeniul
afacerilor, furnizare de informații computerizate
privind managementul afacerilor, furnizare de
informații statistice în materie de afaceri,
compilare de statistici de afaceri și informații
comerciale, întocmire și analiză de situații
financiare pentru afaceri, rapoarte aferente
analizelor de piață, servicii de consultanță în
afaceri privind performanțele întreprinderilor,
evaluări referitoare la administrarea afacerilor în
întreprinderile profesionale, servicii de cercetare
și informații în domeniul afacerilor, furnizare
de informații on-line, de afaceri și comerciale,
cercetare în domeniul afacerilor și cercetare
de piață, întocmire de prezentări audio și/sau
vizuale pentru afaceri, compilare și analiză de
informații și date cu privire la managementul
afacerilor, pregătire de publicații publicitare,
servicii de abonamente la publicații, pentru
terți, servicii de abonamente la publicații online,
pentru terți, furnizarea de spațiu publicitar în
publicații periodice, ziare și reviste, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu publicații
electronice descărcabile, publicare de texte
publicitare, publicare de materiale publicitare,
publicare de materiale publicitare online,
promovare de evenimente speciale, organizare
de evenimente în scopuri comerciale și
publicitare, promovare a vânzărilor de produse și
servicii ale terților prin evenimente promoționale,
organizare de evenimente, expoziții, târguri și
spectacole în scopuri comerciale, promoționale
și publicitare, publicitate online, închiriere de
spațiu publicitar online, difuzare de materiale
publicitare online, compilare de anuare online
ale firmelor, servicii de publicitate și marketing
online, publicitate, inclusiv publicitatea online
în rețele informatice, publicitate online printr-
o rețea informatizată de comunicații, servicii
de informații comerciale furnizate online prin
internet sau o rețea globală de calculatoare,
publicitate prin transmisia de publicitate online
pentru terți prin rețele de comunicații electronice,
servicii de informații comerciale furnizate online
dintr-o bază de date computerizată sau de
pe internet, întocmire de rapoarte comerciale,
întocmire de rapoarte economice.
41. Educaţie, divertisment, activităţi sportive şi
culturale, organizare de conferințe, organizare
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de conferințe în domeniul afacerilor, coordonare
de conferințe de afaceri, instruire în abilități
în afaceri, organizare de conferințe în scopuri
educaționale, organizare de conferințe în
domeniul publicității, organizare de pregătire
în afaceri, servicii de îndrumare în afaceri,
servicii educative în domeniul afacerilor,
organizare de seminarii în domeniul afacerilor,
servicii de pregătire în domeniul afacerilor,
organizarea de congrese în scopuri de afaceri,
transfer de cunoștințe și know-how în afaceri
(cursuri), coordonare de cursuri de pregătire
în materie de afaceri, coordonare de cursuri
cu privire la administrarea afacerilor, organizare
de evenimente educative, coordonare de
evenimente educative, servicii de divertisment
de tipul organizare de evenimente sociale
de divertisment, furnizare de informații despre
divertisment și evenimente de divertisment, în
rețele online și pe internet, servicii de conferințe,
organizare de conferințe cu scopuri educative,
organizare de conferințe în domeniul instruirii,
organizarea și conducerea de conferințe și
seminarii, organizarea de conferințe anuale în
domeniul achizițiilor, organizare de conferințe
referitoare la formarea profesională, organizare
de conferințe pe teme de comerț, organizare
și coordonare de conferințe și congrese,
elaborarea de materiale didactice distribuite
la conferințele profesionale, organizare și
coordonare de conferințe cu scop educativ,
coordonare de activități de divertisment,
organizare de evenimente în scopuri culturale,
organizare de webinare, organizare de convenții
cu scopuri educative, organizare de congrese
în scop de instruire, organizarea și conducerea
de congrese, organizarea și conducerea
de conferințe, organizarea și conducerea
de seminarii, cursuri educative în domeniul
finanțelor, elaborarea de materiale didactice
distribuite la prelegerile profesionale, elaborarea
de materiale didactice distribuite la cursurile
profesionale, furnizare de cursuri de instruire,
furnizarea de instruire online, organizare și
coordonare de grupuri de discuții educative,
nu online, publicare de reviste, publicare de
reviste electronice, publicare multimedia a
revistelor, publicare de reviste și cărți, publicare
de reviste pe internet, furnizare online de
reviste cu articole pe teme generale care
nu pot fi descărcate, închiriere de reviste,
servicii de publicare de reviste, închiriere de
ziare și reviste, servicii de consultanță privind
publicarea revistelor, publicare multimedia de
reviste, jurnale și ziare, publicare de reviste în
format electronic pe internet, publicare on-line de
cărți și reviste electronice, editare de publicații,

furnizare de publicații electronice, publicare
de publicații periodice, furnizare de publicații
on-line, publicare multimedia a publicațiilor
electronice, publicare de materiale și publicații
tipărite, furnizare de publicații electronice
online, nedescărcabile, servicii de publicare
a publicațiilor periodice și neperiodice, altele
decât textele publicitare, furnizare de publicații
electronice dintr-o rețea globală de calculatoare
sau de pe internet, nedescărcabile, furnizare de
publicații dintr-o rețea globală de calculatoare
sau de pe internet care pot fi consultate,
publicare multimedia, publicare de documente,
publicare de afișe, publicare de texte, publicare
de buletine informative, servicii de publicare
electronică, publicare de cărți și reviste, servicii
de publicare on-line, publicare de materiale
educative tipărite, publicare de materiale
didactice educative, publicare de calendare de
evenimente, publicare multimedia de materiale
tipărite, publicare de produse de imprimerie,
publicarea de produse de imprimerie, publicarea
de materiale multimedia online, servicii de
publicare de text electronic, publicare de reviste
cu informații științifice, publicare de texte, altele
decât textele publicitare, publicare de cărți
legate de tehnologia informației, publicare de
ziare, periodice, cataloage și broșuri, publicare
de materiale tipărite în format electronic,
publicare de cărți și periodice electronice
online, servicii de publicare de divertisment
video digital, audio și multimedia, servicii de
consultanță și informare referitoare la pregătirea,
coordonarea și organizarea de conferințe,
furnizare de servicii de studio de înregistrare
video, editare de texte scrise, editare de texte
scrise, cu excepția textelor publicitare, editare,
întocmire de rapoarte și redactare de texte,
publicare de cărți electronice și periodice pe
internet, publicare de materiale tipărite în format
electronic pe internet, publicare de materiale
tipărite, cu excepția textelor publicitare, sub
formă electronică, publicare de materiale tipărite,
altele decât textele publicitare, publicare de texte
sub formă de mijloace electronice, redactarea
de texte, altele decât cele publicitare, servicii
de editare, servicii jurnalistice, consultanță în
materie de planificare de evenimente speciale,
publicare online de ziare electronice, furnizare de
conținut audio online nedescărcabil, publicare de
recenzii online în domeniul divertismentului.

───────
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(210) M 2021 07187 (111)182770
(151) 06/10/2021
(732) DELCAR, STR. 13 DECEMBRIE

NR. 66, AP. 1, BRAŞOV, BRASOV,
BRAȘOV, ROMANIA

(740) TUCA ZBARCEA SI ASOCIATII,
BULEVARDUL NICOLAE TITULESCU
NR. 4-8, AMERICA HOUSE ET
8 ARIPA DE VEST, SECTOR 1,
BUCURESTI, 011141, ROMANIA

(540)

DELCAR

361C)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Servicii de comert cu automobile,
componente auto, accesorii auto.
36. Leasing de autovehicule.
37. Întreţinerea şi repararea vehicule cu motor,
furnizarea informaţiilor legate de reparaţii,
tapițare și reparaţii de tapiţerie, spălarea
vehiculelor, lustruirea vehiculelor, încărcarea
bateriilor la vehicule, întreţinerea și curățarea
vehiculelor, servicii de reparaţii în cazul
unei defecţiuni a vehiculului, vulcanizarea
anvelopelor (reparaţii), repararea, montarea şi
întreţinerea componentelor şi a accesoriilor
auto, încărcarea mașinilor electrice, echilibrarea
anvelopelor, servicii de electricieni.

───────

(210) M 2021 07189 (111)182484
(151) 06/10/2021
(732) LUCIAN-MIHAIL SERBAN, SOS.

MIHAI BRAVU NR. 75-83, BL.
C17, SC. A, AP. 3, SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

BUTTER
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
43. Servicii oferite de restaurante, servicii oferite
de baruri, servicii de restaurant și bar, servire de
alimente și băuturi, închiriere de mobilier, lenjerie
de masă, servicii de masă și echipamente
pentru servirea de mâncare și băutură, servicii
de informare, de consiliere și de rezervare în
legătură cu furnizarea de alimente și băuturi,
servicii de cazare temporară, servicii de terasă
berărie.

───────

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12
(591) Culori revendicate: verde (Pantone
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(210) M 2021 07192 (111)182435
(151) 06/10/2021
(732) RODICA CRISTIAN, STR. DR

TITU PERTIA NR. 7B, JUDETUL
BRASOV, FĂGĂRAȘ, BRAȘOV,
ROMANIA
DARIUS PODOSU-STROIŢA,
STR. DR TITU PERTIA NR. 7B,
JUDETUL BRASOV, FĂGĂRAȘ,
BRAȘOV, ROMANIA

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

(540)

Number 22

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 26.01.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară, servicii de alimentaţie publică,
servicii oferite de un restaurant, servicii oferite de
baruri și cafenele, servicii de bistro, servicii de
catering, servicii de bufet, servicii de bufet pentru
gustări (snack-bar).

───────

(210) M 2021 07194 (111)182580
(151) 06/10/2021
(732) EUPHORIA PUB SRL, STR.

CARDINAL IULIU HOSSU, NR. 25,
JUDETUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR.
MIHAI VELICIU, NR. 21, APT. 1,
JUDETUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

(540)

desaga GUST AUTENTIC

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 26.01.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate și marketing, servicii de consiliere
în afaceri privind afacerile, servicii de comerț
online și offline cu produse alimentare și
preparate alimentare.
39. Servicii de livrare (transport), servicii de
transport cu mancare.
43. Servicii oferite de restaurant, servicii de
alimentație publică, servicii de catering.

───────
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(210) M 2021 07197 (111)182394
(151) 06/10/2021
(732) NICOLAE-OCTAVIAN NICA, STR.

EVREILOR DEPORTAȚI, NR. 14,
ETAJ. 1, CAMERA 117, JUDEŢ
BIHOR, ORADEA, 410078, BIHOR,
ROMANIA

(540)

DYNAMIC Angels

(531) Clasificare Viena: 02.03.08; 27.05.01;
27.05.17

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

41. Educație, divertisment și sport.
───────

(210) M 2021 07199 (111)182623
(151) 06/10/2021
(732) SUPER RANGERS SECURITY

SRL, STR. TINERETULUI NR.
7, BL. 13, SC. A, AP. 15, JUDEŢ
ARGEŞ, PITEŞTI, ARGEȘ,
ROMANIA

(540)

SUPER RANGERS
SECURITY SRS

(531) Clasificare Viena: 01.01.02; 26.01.04;
29.01.14; 27.05.01; 27.05.17

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

45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecţia bunurilor materiale şi persoanelor,
servicii personale şi sociale oferite de terţi pentru
satisfacerea unor nevoi individuale, servicii de
pază.

───────

(591) Culori revendicate: galben deschis,
galben închis, negru, gri
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(210) M 2021 07201 (111)182543
(151) 06/10/2021
(732) REMONDIS ASSETS & SERVICES

GMBH & CO. KG, BRUNNENSTR.
138, D-44536 LÜNEN, LÜNEN,
D-44536, GERMANIA

(740) DELIA BELCIU CABINET DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
STR. ARDELENI NR.1, BL.39A, SC.1,
ET. 5, AP. 21, CAMERA 2, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

REMONDIS
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
37. Curățarea străzilor, curățarea exterioară a
clădirilor, curățarea clădirilor (interior), curățare
și reparare de boilere, curățarea hainelor,
curățarea vehiculelor, spălarea geamurilor,
curățarea separatoarelor de benzină, ulei și
grăsimi, curățarea foselor septice, curățarea
țevilor/conductelor și scurgerilor, curățarea
bazinelor de limpezire, curățare industrială,
închiriere de mașini de curățat, curățare chimică,
servicii de construcții clădiri, reparare, servicii
de instalare, construcția și repararea instalațiilor
tehnologice de mediu, în special depozite de
deșeuri, sisteme de limpezire, incinerare și
scurgere și instalații de prelucrare a sticlei.
39. Colectare, transport și depozitare a
deșeurilor, materialelor reziduale și reciclarea
materialelor, transportul și depozitarea gunoiului,
transportul (eliminarea) deșeurilor menajere
și industriale, inclusiv a deșeurilor speciale,
transportul (eliminarea) apelor reziduale
industriale, transportul (eliminarea) rezidurilor/
deșeurilor umane netratate, transportul
(eliminarea) uleiurilor și materialelor care
conțin uleiuri, transportul (eliminarea) lichidelor
periculoase pentru mediu și transportul
(eliminarea) solidelor periculoase pentru mediu,
alimentarea și distribuția energiei electrice,
gazului sau apei, alimentarea cu apă,
transportul, ambalarea și depozitarea de bunuri,
închirierea containerelor de depozitare, de
deșeuri și de deșeuri produse.
40. Tratarea deșeurilor (transformare),
decontaminarea materialelor periculoase,
sortarea deșeurilor și a materialelor reciclabile,
reciclarea gunoaielor și deșeurilor, eliminarea
deșeurilor, recuperarea materialelor valoroase,

tratarea deșeurilor prin procese chimice,
biologice, fizice și termice, vidanjarea cabinelor
de toaletă, toaletelor de mașini, containerelor de
toaletă și containerelor cu reziduuri, incinerarea
și distrugerea deșeurilor, purificarea aerului,
tratarea materialelor, tratarea apei, servicii de
tratarea apelor reziduale, generare de energie,
operarea instalațiilor tehnologice de mediu,
în special depozite de deșeuri, sisteme de
limpezire, incinerare și scurgere, șlefuire.
42. Consultanță privind protecția mediului,
determinarea concentrațiilor de materiale
periculoase, determinarea emisiilor, evaluări
de mediu, servicii de consultanță tehnică,
consultanță în arhitectură, proiectarea
construcțiilor, efectuare de studii de proiecte
tehnice, servicii de arhitectură, servicii de
construcții, și anume pregătirea tehnică a
proiectelor de construcții, servicii de inginerie,
consultanță în domeniul prelucrării electronice a
datelor (edp - electronic data processing), servicii
științifice în domeniile biologie, chimie și fizică,
planificarea tehnică și proiectarea construcțiilor
instalațiilor de eliminare a deșeurilor și de tratare
a apelor reziduale, dezvoltarea, planificarea,
proiectarea și realizarea a, și consultanța
în legătură cu procedurile de aprobare a
instalațiilor, echipamentelor și proceselor pentru
tratarea chimică, fizică, termică și biologică,
prelucrarea și / sau deversarea apei, apelor
reziduale, a deșeurilor și a resturilor, efectuarea
de teste chimice, analitice și toxicologice de toate
tipurile, analiza și evaluarea solurilor, apelor,
gazelor și deșeurilor, consultanță în tehnologia
mediului, planificarea și dezvoltarea proceselor
și sistemelor tehnologiei mediului, în special în
domeniul igienei mediului, al aprovizionării cu
energie, planificarea instalațiilor tehnologice de
mediu, în special depozite de deșeuri, instalații
de limpezire, incinerare și scurgere.

───────
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(740) PROTECTMARK SRL, STR. ŢUŢEA
PETRE NR. 5, BL. 909, TR. 1, ET.
3, AP. 11, CAM. 3, JUD. IAŞI, IAŞI,
700730, IAȘI, ROMANIA

(540)

GRĂDINILE ROMANE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 07.05.05;
07.05.08; 18.03.05

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

35. Administrarea programelor de fidelizare
destinate celor care călătoresc cu avionul,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziţie, asistenţă administrativă
pentru a răspunde la cererile de ofertă, asistenţă
administrativă pentru a răspunde la cererile de
propuneri (rfp), publicitate, servicii de agenţie
de publicitate, închirierea spaţiului publicitar,
publicitate prin poştă, închirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, producţia
de clipuri publicitare, servicii de planificare
a programărilor (funcţii de birou), servicii de
reamintire a programărilor (funcţii de birou),
licitare, postarea de afişe publicitare, închirierea
panourilor de afişaj (panouri publicitare),
ţinerea evidenţei contabile, contabilitate,
asistenţă în managementul afacerilor, întrebări
privind afacerile, auditul afacerilor, consultanţă
în organizarea şi managementul afacerilor,

consultanţă în managementul afacerilor, servicii
specializate privind eficienţa afacerilor, evaluări
ale afacerilor, investigaţii privind afacerile,
consultanţă în organizarea afacerilor, cercetări
privind afacerile, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultanţă
profesională în afaceri, oferirea de informaţii
în domeniul afacerilor, managementul afacerilor
hoteliere, managementul afacerilor cu privire
la artişti, managementul afacerilor cu privire
la sportivi, managementul afacerilor cu privire
la furnizorii de servicii indepedente, servicii
privind managementul proiectelor de afaceri
pentru proiectele de construcţii, furnizarea
de informaţii de afaceri prin intermediul
unui site web, managementul afacerilor cu
privire la programele de rambursare pentru
terţi, servicii de intermediere afacerilor cu
privire la cu potrivirea potenţialilor investitori
privaţi cu antreprenorii care au nevoie de
finanţare, servicii de agenţie de informaţii
comerciale, asistenţă privind managementul
comercial sau industrial, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor şi serviciilor, administrare
comercială privind licenţierea bunurilor şi
serviciilor aparţinând terţilor, oferirea de
informaţii de contact comerciale şi de afaceri,
servicii de intermediere comercială, servicii de
informaţii competitive, compilarea de informaţii
în baze de date computerizate, compilarea
statisticilor, compilarea indexurilor de informaţii
pentru scopuri comerciale sau publicitare,
managementul computerizat al fişierelor,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
relaţiile publice, consultanţă privind strategiile
de comunicare în publicitate, analiza costurilor,
căutare de date în fişierele calculatorului pentru
terţi, demonstraţii cu produse, dezvoltarea
de concepte publicitare, publicitate directă
prin poştă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eşantioane, întocmirea extraselor
de cont, prognoze economice, servicii de agenţie
de ocupare a forţei de muncă, audit financiar,
servicii de registru de cadouri, servicii de agenţie
de import-export, managementul interimar al
afacerii, facturare, servicii de aşezare în pagină
pentru scopuri publicitare, studii de marketing,
servicii de informaţii privind marketing-ul,
cercetare de marketing, marketing, marketing în
cadrul editării produselor software, servicii de
relaţii media, servicii de comunicaţii corporative,
închiriere de echipament de birou în spații
pentru co-working, servicii de lobby comercial,
machetare pentru promoţiile publicitare sau
de vânzări, negocierea şi încheierea de
tranzacţii comerciale pentru terţi, negocierea

(210) M 2021 07203 (111)182427
(151) 06/10/2021
(732) CRYSTAL DEEA SRL, 

B-DUL GENERAL NICOLAE
DĂSCĂLESCU, NR. 11, BL. T3, SC.
C, AP. 26, JUD. NEAMŢ, PIATRA
NEAMŢ, NEAMȚ, ROMANIA
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contractelor de afaceri pentru terţi, servicii
de revizuire a articolelor din ziar, stabilirea
abonamentelor la ziar pentru terţi, închiriere
de echipamente şi maşini de birou, publicitate
online pe o reţea de calculatoare, furnizarea
unei pieţe comerciale online pentru cumpărătorii
şi vânzătorii de bunuri şi servicii, servicii de
comerţ online cu amănuntul pentru muzica
digitală descărcabilă, servicii de comerţ online cu
amănuntul pentru tonurile de apel descărcabile,
servicii de comerţ online cu amănuntul online
pentru filmele şi muzica descărcabilă şi
preînregistrată, sondaje de opinie, organizarea
de expoziţii în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de târguri în scop comercial,
organizarea de spectacole de modă în
scopuri promoţionale, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistenţă de
afaceri), publicitate cu plata per click, întocmirea
ştatelor de plată, consultanţă în domeniul
managementului personalului, recrutarea de
personal, servicii de fotocopiere, închirierea
maşinilor de fotocopiere, prezentarea produselor
în mediile de comunicare, în scopuri de
comercializare cu amănuntul, servicii de
comparare a preţurilor, servicii de achiziţie
pentru terţi (achiziţionarea de bunuri şi servicii
pentru alte afaceri), promovarea bunurilor şi
serviciilor prin sponsorizarea evenimentelor,
testare psihologică în vederea selectării de
personal, relaţii publice, publicarea de texte
publicitare, închirierea de material publicitar,
publicitate radio, înregistrarea comunicărilor şi
datelor scrise, servicii administrative pentru
relocarea afacerilor, furnizarea de clasamente
ale utilizatorilor în scopuri comerciale sau
publicitare, servicii oferite de centrale telefonice,
servicii de comerț cu amănuntul în legătură cu
produse de brutărie, profilarea consumatorilor
în scopuri comerciale sau de marketing,
servicii administrative pentru trimiteri medicale,
servicii de comerţ cu amănuntul pentru
preparatele sanitare şi veterinare şi pentru
proviziile medicale, servicii de comerţ cu
amănuntul pentru lucrările de artă furnizate
de galeriile de artă, promovarea vânzarilor
pentru terţi, închirierea de standuri de
vânzare, scrierea de scenarii în scopuri
de publicitate, optimizare pe motoarele de
căutare pentru promovarea vânzărilor, servicii de
secretariat, aranjarea vitrinelor pentru magazine,
stenografiere, căutarea de sponsorizări,
stabilirea abonamentelor la serviciile de
telecomunicaţii, sistematizarea informaţiilor în
baze de date computerizate, marketing cu public
ţintă, pregătirea documentaţiei fiscale, servicii

de depunere a documentaţiei fiscale, servicii
de telemarketing, preluarea apelurilor telefonice
pentru abonaţii indisponibili, producerea de
programe de teleshopping, publicitate prin
televiziune, transcrierea comunicărilor (funcţii de
birou), dactilografiere, actualizarea materialelor
de publicitate, actualizarea şi menţinerea datelor
în bazele de date computerizate, actualizarea şi
menţinerea informaţiilor în registre, închirierea
automatelor pentru vânzarea de produse,
optimizarea traficului site-urilor web, indexare
web pentru scopuri comerciale sau publicitare,
procesarea cuvintelor, scrierea de texte
publicitare, scrierea de curriculum vitae pentru
terţi, scrierea de cv-uri pentru terţi, servicii de
comerţ, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online,
servicii de informare a consumatorilor.
39. Transportul aerian, închirierea de aeronave,
închirierea de motoare de aeronave, transportul
cu ambulanţa, transportul cu maşini blindate,
transportul cu barja, închirierea de ambarcaţiuni,
transportul cu ambarcaţiunile, depozitarea de
ambarcaţiuni, rezervarea locurilor de călătorie,
servicii de îmbuteliere, transportul cu autobuzul,
închirierea de maşini, transportul cu maşina,
parcarea de maşini, servicii de folosire în
comun a maşinii, aprovizionarea distribuitoarelor
automate, depozitare de bagaje, organizare de
servicii de transport de pasageri, pentru alte
persoane, prin intermediul unei aplicații online,
pilotarea dronelor civile, aranjarea formalităților
pentru vize și documente de călătorie pentru
persoanele care călătoresc în străinătate,
servicii de folosire în comun a autovehiculelor,
cărăuşie, umplerea bancomatelor cu numerar,
servicii de şoferie, colectarea de bunuri
reciclabile (transport), servicii de curierat
(mesaje sau mărfuri), organizarea de croaziere,
livrarea bunurilor, livrarea ziarelor, livrarea de
ziare, livrarea bunurilor prin comandă poştală,
distribuirea de energie, închirierea clopotelor
de scufundare, închirierea costumelor de
scufundare, furnizarea de direcţii de deplasare
în scopuri de călătorie, închirierea de vitrine de
vin electrice, distribuirea de energie electrică,
însoţirea turiştilor, transportul cu feribotul,
livrarea de flori, francarea corespondenţei,
închirierea congelatoarelor, transportul de
mărfuri (transportul maritim de bunuri), servicii de
transportator (expeditor) de mărfuri, servicii de
agenţie de transport (expediere (am.)), servicii
de agenţie de transport, transportul de mărfuri,
închirierea de garaje, împachetarea cadourilor,
operaţiuni de încărcare-descărcare, depozitarea
de bunuri, depozitare, înmagazinare, informaţii
despre depozitare, închirierea containerelor de
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depozitare, transportul cu taxiul, remorcare,
închirierea de tractoare, furnizarea de informaţii
despre trafic, transportul cu tramvaiul, servicii de
transport pentru tururile de vizitare a obiectivelor
turistice, transportul prin conducte, transport,
transportul turiştilor, transportul şi depozitarea
deşeurilor, transportul şi depozitarea gunoaielor,
servicii de broker de transport, rezervări
de transport, organizarea transportului pentru
deplasările turistice, informaţii despre transport,
logistica transporturilor, transportul de mobilier,
rezervări de călătorie, salvare subacvatică,
descărcarea încărcăturilor, servicii de remorcare
în cazul avarierii vehiculelor, închirierea de
vehicule, închirierea de portbagaje cu montare
pe capota vehiculului, închirierea de depozite,
alimentarea cu apă, distribuirea apei, închirierea
scaunelor cu rotile, împachetarea bunurilor,
servicii de turism, servicii de ghizi de turism,
rezervarea călătoriilor prin intermediul agențiilor
de turism, servicii specifice agențiilor de
turism pentru organizarea călătoriilor, servicii de
agenție de turism pentru organizarea călătoriilor,
servicii de agenție de turism pentru organizarea
de vacanțe, servicii specifice agențiilor de turism
și servicii de rezervări.
41. Academii (educaţie), instruirea în artele
marţiale aikido, servicii de parcuri de
amuzament, furnizarea serviciilor de amuzament
de tip arcade, dresarea animalelor, închirierea
lucrărilor de artă, închirierea echipamentelor
audio, organizarea concursurilor de frumuseţe,
servicii de educaţie de tip şcoală
cu internat, rezervarea locurilor pentru
spectacole, servicii de caligrafie, furnizarea
de facilităţi pentru cazinouri (jocuri de noroc),
spectacole cinematografice, spectacole de
cinema, închirierea de aparate cinematografice,
servicii de club (divertisment sau educaţie),
antrenare (instruire), organizarea şi susţinerea
colocviilor, organizarea şi susţinerea de
concerte, organizarea şi susţinerea conferinţelor,
organizarea şi susţinerea congreselor,
cursuri prin corespondenţă, servicii culturale,
educaţionale sau de divertisment furnizate de
galeriile de artă, distribuție de filme, transfer
de know-how (instruire), pregătire în judo
(instruire), servicii de inginerie de sunet pentru
evenimente, sevicii de editare video pentru
evenimente, servicii de tehnician de lumini
pentru evenimente, regizarea de filme, alta
decât filmele publicitare, servicii de disc jockey,
servicii de discotecă, dublări, furnizarea de
informaţii în domeniul educaţiei, examinări
referitoare la educaţie, servicii educaţionale
furnizate de şcoli, tehnoredactare computerizată
electronică, servicii de amuzament, servicii de

divertisment, furnizarea de informaţii în domeniul
divertismentului, producţii de film, altele
decât filmele publicitare, furnizarea de filme,
nedescărcabile, prin servicii video la cerere,
efectuarea antrenamentelor de fitness, servicii
de jocuri de noroc, servicii de jocuri furnizate
online de la o reţea computerizată, închirierea
echipamentului pentru jocuri, furnizarea de
articole pentru golf, efectuarea de excursii cu
ghid, efectuarea de excursii de căţărare cu
ghid, predarea gimnasticii (instruire), servicii
ale cluburilor de sănătate (antrenamente de
sănătate şi fitness), servicii de tabere de vacanţă
(divertisment), organizarea şi susţinerea unor
forumuri educaţionale în persoană, închirierea
de acvarii interioare, servicii de karaoke,
interpretariat lingvistic, servicii de punere în
pagină, altele decât pentru scop publicitar,
servicii de împrumut ale bibliotecii, închirierea
de aparate de iluminat pentru scenele de teatru
sau studiourile de televiziune, microfilmare,
servicii de bibliotecă mobilă, servicii de
model pentru artişti, închirierea de filme,
servicii de studiouri de film, furnizarea de
facilităţi pentru muzee (prezentări, expoziţii),
servicii de compoziţie muzicală, producţia de
muzică, servicii de reporteri de ştiri, servicii
de cluburi de noapte (divertisment), şcoli şi
grădiniţe, publicarea online a cărţilor şi jurnalelor
electronice, furnizarea online de publicaţii
electronice, nedescărcabile, furnizarea online
de muzică, nedescărcabilă, furnizarea online
de imagini video, nedescărcabile, servicii de
orchestră, organizarea de competiţii (educaţie
sau divertisment), organizarea de expoziţii în
scopuri culturale sau educaţionale, organizarea
de competiţii sportive, organizarea de loterii,
organizarea de baluri, organizarea de spectacole
(servicii de impresar), organizarea de spectacole
de modă în scopuri de divertisment, organizarea
de evenimente de divertisment de tip cosplay
(joc costumat), planificarea de petreceri
(divertisment), servicii de instructor personal
(antrenament de fitness), raportare fotografică,
fotografie, educaţie fizică, instruire practică
(demonstraţii), prezentarea spectacolelor de
circ, prezentarea spectacolelor de varietate,
prezentarea prestaţiilor live, publicarea de texte,
altele decât textele de publicitate, publicarea
cărţilor, divertisment radio, închirierea aparatelor
de radio şi televizoarelor, producţia de programe
radio şi de televiziune, servicii de studiouri de
înregistrare, furnizarea facilităţilor de recreere,
furnizarea de informaţii cu privire la activităţile
recreaţionale, furnizarea de recenzii pentru
scopuri de divertisment sau culturale, furnizarea
clasamentelor folosite în scopuri de publicitate



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 06/2022

1201

sau culturale, închirierea simulatoarelor de
antrenament, servicii de evaluare a stării fizice
pentru antrenamente, pictură pe faţă, educaţie
religioasă, instruirea în sado (instruirea în
ceremonia ceaiului), scrierea de scenarii de
film, scenarii, altele decât cele publicitare,
organizarea şi susţinerea de seminarii,
închirierea de decoruri pentru spectacole,
producţia de spectacole, interpretarea în
limbajului semnelor, închirierea de echipament
pentru scufundări libere, compunerea de melodii,
închirierea de înregistrări sonore, servicii
de tabere sportive, furnizarea de facilităţi
sportive, închirierea de echipament sportiv, cu
excepţia vehiculelor, închirierea de terenuri de
sport, închirierea de facilităţi pentru stadioane,
închirierea de decoruri pentru scenă, subtitrare,
organizarea şi susţinerea de simpozioane,
predare, servicii educaţionale, servicii de
instruire, divertisment de televiziune, furnizarea
de programe de televiziune, nedescărcabile,
prin intermediul serviciilor video la cerere,
închirierea terenurilor de tenis, producţii
de teatru, servicii de agenţie de bilete
(divertisment), cronometrarea evenimentelor
sportive, închirierea de jucării, servicii de
instruire cu ajutorul simulatoarelor, traducere,
meditaţii, închirierea aparatelor de înregistrare
video, închirierea camerelor video, închirierea
camerelor de filmat, editarea casetelor video,
închirierea casetelor video, înregistrarea pe
casete video, ghidare vocaţională (consiliere
educaţională sau de instruire), recalificare
vocaţională, organizarea şi susţinerea de
ateliere (instruire), scrierea de texte altele decât
cele publicitare, servicii de grădină zoologică.
43. Servicii de unităţi de cazare (hoteluri,
pensiuni), servicii de lounge cu narghilea,
servicii de bar, servicii de pensiune, rezervări
la pensiuni, pensiuni pentru animale, servicii
de cafenea, servicii de bufet, furnizarea de
facilităţi pentru camping, servicii de cantină,
închirierea de scaune, mese, feţe de masă,
sticlărie, închirierea aparatelor de gătit, servicii
de creşă (crèche), închirierea dozatoarelor de
apă potabilă, servicii de catering care constau
în furnizarea de produse alimentare şi băuturi,
sculptură în alimente, servicii de tabere de
vacanţă (cazare), servicii hoteliere, rezervări
de hoteluri, închirierea aparatelor de iluminat,
închirierea sălilor de şedinţe, servicii de motel,
servicii de recepţie pentru cazare temporară
(gestionarea sosirilor şi plecărilor), servicii
de restaurant, servicii de aziluri de bătrâni,
servicii de restaurant cu autoservire, servicii de
bufet pentru gustări (snack-bar), închirierea de
(locuinţe pentru) cazare temporară, rezervări

pentru cazarea temporară, închirierea corturilor,
servicii de case de vacanţă, închirierea clădirilor
transportabile, servicii de restaurante udon and
soba, decorare de alimente, decorarea de torturi,
furnizarea de informații și consiliere cu privire
la prepararea de mâncăruri, servicii de bucătari
personali, servicii de restaurante washoku,
servicii de agenții de turism privind spațiile
de cazare, asigurarea de hrană și băuturi,
cazare temporară, servicii de informare, de
consiliere și de rezervare în legătură cu cazarea
temporară, servicii de informare, de consiliere
și de rezervare în legătură cu furnizarea de
alimente și băuturi, servicii de catering.
44. Servicii de medicină alternativă, creşterea
animalelor, îngrijirea animalelor, servicii
de aromaterapie, servicii de saloane de
înfrumuseţare, chiropractică, servicii de
sanatoriu pentru convalescenţi, depilarea cu
ceară, servicii de viticultură, consultanta
in domeniul viticultuii, aranjamente florale,
grădinărit, coafură, închiriere de aparate
pentru coafarea părului, îngrijirea sănătăţii,
servicii de ingrijire la domiciliu, servicii de
sănătate prin apă (spa), servicii de centre
de sănătate, consiliere în domeniul sănătăţii,
horticultură, cultivarea plantelor, terapie asistată
cu animale, grădinărit peisagistic, manichiură,
masaj, asistenţă medicală, îngrijire, medicală,
îngrijire paliativă, servicii de fizioterapie, terapie
fizică, servicii de case de odihnă, închirierea
instalaţiilor sanitare, servicii de saună, servicii
de solarii, servicii de terapie, plantarea arborilor
pentru reducerea emisiilor de carbon, servicii
de băi turceşti, servicii de machiaj, consiliere
alimentară și nutrițională.

───────
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(210) M 2021 07211 (111)182195
(151) 06/10/2021
(732) FLORINA DANA BLÂNDU, STR.

SCARLAT LAMBRINO, NR. 4,
JUDETUL ILFOV, VOLUNTARI,
729992, ILFOV, ROMANIA

(740) CABINET MARILENA COMANESCU,
BLVD. ION IONESCU DE LA BRAD
65, AP 5, SECTOR 1, BUCURESTI,
010588, ROMANIA

(540)

Școlar AS carte și joc !

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
29.01.15; 05.05.22; 26.01.03; 20.01.03;
02.05.02

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

41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
culturale, servicii specifice şcolilor (educaţie),
furnizare de cursuri educaţionale, informaţii
despre educaţie, organizarea şi coordonarea
de cursuri, seminarii şi ateliere de lucru,
servicii de internat şcolar, servicii furnizate de
gradiniţe (educaţie sau divertisment), servicii
de creşe (educaţie), servicii de educaţie
preşcolară, prestarea de servicii de divertisment
şi educaţie pentru copii în centre after-
school, oferirea de facilităţi de joacă pentru
copii, organizarea şi susţinerea colocviilor,
organizarea şi susţinerea conferinţelor,
organizarea şi susţinerea congreselor,
organizarea şi susţinerea seminariilor, servicii
de camping (amuzament), servicii de tabere
sportive, servicii educaţionale, organizarea de
excursii si tabere de vară (divertisment şi
educaţie), scrierea şi publicarea de texte,
cu excepţia textelor publicitare, prezentări

cinematografice (divertisment), servicii de club
(amuzament sau educaţie), activităţi sportive,
educaţie fizică, organizarea de expoziţii în
scopuri culturale sau educaţionale, organizarea
de serbări în scopuri educative sau de
divertisment, organizarea de evenimente în
scopuri sportive, organizarea de evenimente
în scopuri de divertisment, organizarea de
evenimente în scopuri culturale, organizarea
de evenimente în scopuri educaţionale,
organizarea competiţiilor sportive, predarea de
limbi străine, curs de dezvoltare personală
(instruire), producţia de programe de radio şi
televiziune, furnizarea de publicaţii electronice,
nedescărcabile.
43. Furnizare de programe de îngrijire (mîncare
şi cazare temporară) după şcoală (after school),
furnizare de programe de îngrijire (mîncare şi
cazare temporară) înainte de şcoală (before
school), servicii oferite de centre de îngrijire de
zi pentru copii (mîncare şi cazare temporară),
servicii oferite de cantine., servicii oferite de
creşe de copii, servicii de camping (cazare
temporara).

───────

(210) M 2021 07212 (111)182537
(151) 06/10/2021
(732) SOLPAN INVEST SRL, B-DUL

FERDINAND NR. 2, DEMISOL,
ÎNCĂPEREA 1, SPAȚIUL
COMERCIAL NR. 1, JUD.
PRAHOVA, SINAIA, PRAHOVA,
ROMANIA

(740) LUPȘA ȘI ASOCIAȚII S.R.L., CALEA
13 SEPTEMBRIE NR. 90, ETAJ 1,
BIROU 1.02, CAM. 2, SECTOR 5,
BUCUREȘTI, 050726, ROMANIA

(540)

eXpecto residence
experience by WooD

(591) Culori revendicate: portocaliu, albastru,
rosu , galben, mov, crem
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(531) Clasificare Viena: 29.01.03; 29.01.08;
27.05.01; 27.05.10

clase:
43. Furnizare de alimente și băuturi în
restaurante și baruri, servicii oferite de
restaurante (servirea mesei), servicii de
restaurant și bar, servire de alimente și băuturi
în restaurante și baruri, servire de alimente și
băuturi pentru oaspeți în restaurante, furnizare
de spații special amenajate pentru banchete
și evenimente sociale pentru ocazii speciale,
furnizarea de spații pentru evenimente și de
spații pentru birouri provizorii și pentru reuniuni,
închiriere de săli pentru evenimente sociale,
servicii de cazare pentru evenimente., servicii de
cazare pentru evenimente.

───────

(210) M 2021 07213 (111)182481
(151) 06/10/2021
(732) DANIN - N.D. COM S.R.L., STR.

CLUCERUL UDRICANI NR. 20,
ET. 2, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) LUPSA SI ASOCIATII SRL, CALEA
13 SEPTEMBRIE NR. 90, ETAJ 1,
BIROU 1.02, CAM. 2, SECTOR 5,
BUCUREȘTI, 050726, ROMANIA

(540)

RESENSE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.06;
27.05.17; 26.04.05; 26.04.18

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

18. Piele și imitații de piele, piei de animale,
genți de voiaj și de transport, umbrele și
parasolare, bastoane, bice, harnașament și
articole de șelărie, zgărzi, lese și îmbrăcăminte
pentru animale.
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

───────

(210) M 2021 07214 (111)182324
(151) 06/10/2021
(732) DIAMAR BY DMR S.R.L.,

STR. DOCTOR BORS NR. 20,
CLĂDIREA C1, JUD. IAȘI, TÂRGU
FRUMOS, IAȘI, ROMANIA

(740) LUPSA SI ASOCIATII SRL, CALEA 13
SEPTEMBRIE NR. 90, ETAJ 1, BIROU
1.02, CAM.2, SECTOR 5, BUCUREȘTI,
050726, ROMANIA

(540)

Cafenescu Prietenii cafelei
sunt și prietenii mei!

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.11;
11.03.03

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

43. Furnizare de alimente și băuturi în
restaurante și baruri, servicii oferite de
restaurante (servirea mesei), servicii de
restaurant și bar, servire de alimente și băuturi
în restaurante și baruri, servire de alimente și
băuturi pentru oaspeți în restaurante, furnizare
de spații special amenajate pentru banchete
și evenimente sociale pentru ocazii speciale,
furnizarea de spații pentru evenimente și de

(591) Culori revendicate: verde, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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spații pentru birouri provizorii și pentru reuniuni,
închiriere de săli pentru evenimente sociale,
servicii de cazare pentru evenimente., servicii
oferite de ceainării, servicii de ceainărie, servicii
ale bistrourilor, servicii de furnizare de cafea
pentru birouri (furnizare de băuturi).

───────

(210) M 2021 07215 (111)182330
(151) 06/10/2021
(732) ANA SI CORNEL S.R.L., STR.

BARIER AMARU NR. 1, JUD.
PRAHOVA, MIZIL, 105800,
PRAHOVA, ROMANIA

(740) LUPSA SI ASOCIATII S.R.L., CALEA
13 SEPTEMBRIE NR. 90, ETAJ 1,
BIROU 1.02, CAM. 2, SECTOR 5,
BUCUREȘTI, 050726, ROMANIA

(540)

MENZIL
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie și articole de birou, cu excepția
mobilei, adezivi pentru papetărie sau menaj,
materiale de desen și materiale pentru artiști,
pensule, materiale didactice și de instruire,
foi, folii și pungi din material plastic pentru
împachetare și ambalare, caractere și clișee
tipografice.
29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă,
lapte, brânză, unt, iaurt și alte produse lactate,
uleiuri și grăsimi comestibile.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu carne și produse din carne, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu fructe,
ciuperci, legume, nuci și leguminoase prelucrate,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
insecte și larve preparate, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu intestine pentru cârnați
și imitații ale acestora, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu ouă și produse din
ouă, servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu pește, fructe de mare și moluște, nu vii,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu

produse lactate și înlocuitori, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu supe și baze de
supă, extracte din carne, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu uleiuri și grăsimi
comestibile, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu uleiuri și grăsimi, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
carne și produse din carne, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu fructe, ciuperci,
legume, nuci și leguminoase prelucrate, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
insecte și larve preparate, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu intestine
pentru cârnați și imitații ale acestora, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
ouă și produse din ouă, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu pește, fructe
de mare și moluște, nu vii, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu produse
lactate și înlocuitori, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu supe și baze de
supă, extracte din carne, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu uleiuri și grăsimi
comestibile, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu uleiuri și grăsimi.

───────

(210) M 2021 07216 (111)182331
(151) 06/10/2021
(732) ANA SI CORNEL S.R.L., STR.

BARIERA AMARU NR. 1, JUD.
PRAHOVA, MIZIL, 105800,
PRAHOVA, ROMANIA

(740) LUPSA SI ASOCIATII S.R.L., CALEA
13 SEPTEMBRIE NR. 90, ETAJ 1,
BIROU 1.02, CAM. 2, SECTOR 5,
BUCUREȘTI, 050726, ROMANIA

(540)

ANA ȘI CORNEL MENZIL
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie și articole de birou, cu excepția
mobilei, adezivi pentru papetărie sau menaj,
materiale de desen și materiale pentru artiști,
pensule, materiale didactice și de instruire,
foi, folii și pungi din material plastic pentru
împachetare și ambalare, caractere și clișee
tipografice.
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29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă,
lapte, brânză, unt, iaurt și alte produse lactate,
uleiuri și grăsimi comestibile.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu carne și produse din carne, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu fructe,
ciuperci, legume, nuci și leguminoase prelucrate,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
insecte și larve preparate, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu intestine pentru cârnați
și imitații ale acestora, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu ouă și produse din
ouă, servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu pește, fructe de mare și moluște, nu vii,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
produse lactate și înlocuitori, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu supe și baze de
supă, extracte din carne, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu uleiuri și grăsimi
comestibile, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu uleiuri și grăsimi, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
carne și produse din carne, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu fructe, ciuperci,
legume, nuci și leguminoase prelucrate, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
insecte și larve preparate, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu intestine
pentru cârnați și imitații ale acestora, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
ouă și produse din ouă, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu pește, fructe
de mare și moluște, nu vii, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu produse
lactate și înlocuitori, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu supe și baze de
supă, extracte din carne, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu uleiuri și grăsimi
comestibile, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu uleiuri și grăsimi.

───────

(210) M 2021 07220 (111)182606
(151) 07/10/2021
(732) IOANA LAVINIA MATEI, STR.

RUDULUI NR. 51A, JUD.
PRAHOVA, PLOIEŞTI, PRAHOVA,
ROMANIA

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

(540)

Plush luxury BIO cosmetics
În conformitate cu prevederile art. 22 din Legea

nr. 84/1998, republicată, conform adresei
înregistrată cu nr. OSIM 1003810 din data

09.02.2022, solicitantul nu revendică un drept
exclusiv asupra denumirii: luxury BIO cosmetics.

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Preparate sanitare care reprezintă articolele
de toaletă, ţesuturi impregnate cu loţiuni
cosmetice, produse pentru toaletă, produse
cosmetice, produse cosmetice și preparate
cosmetice, produse cosmetice naturale, produse
cosmetice organice, șervețele impregnate cu
produse cosmetice, preparate pentru curățarea
și îngrijirea corpului, creme și loțiuni cosmetice,
cosmetice de îngrijire a frumuseții, creme
cosmetice pentru fata si corp, preparate pentru
îngrijirea pielii, a ochilor și a unghiilor, creme
dermatologice (altele decât cele medicinale),
măști cosmetice de curățare pentru față,
produse cosmetice sub formă de pudră,
produse cosmetice sub formă de crème,
produse cosmetice pentru machiaj (aplicate
pe piele), preparate cosmetice pentru baie
și pentru duș, farduri, spume (cosmetice),
anticearcăne corectoare (cosmetice), eye-liner
(cosmetice), loțiuni autobronzante (cosmetice),
cosmetice pentru bronzare, cosmetice pentru
buze, farduri cosmetice pentru ochi,
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farduri cosmetice pentru pleoape, produse
cosmetice pentru sprâncene, loțiuni cosmetice
pentru îndepărtarea machiajului, produse de
demachiere, măști de piele (cosmetice), măști
de frumusețe, măști de față iluminatoare, măști
de față hidratante, măști de față anti-îmbătrânire,
creme cosmetice pentru fermitatea pielii din jurul
ochilor, produse cosmetice sub formă de geluri,
săpunuri și geluri, produse de curățat, cosmetice,
pentru ten acneic, preparate pentru baie,
preparate hidratante (cosmetice), loțiuni tonice
(cosmetice), loțiuni solare (cosmetice), creme
de noapte (cosmetice), preparate cosmetice
pentru regenerarea pielii, produse cosmetice
pentru spălarea feței, loțiuni tonice pentru față
(cosmetice), cosmetice pentru tratarea pielii
uscate, produse cosmetice de protecție a
buzelor, preparate cosmetice pentru iluminarea
pielii (machiaj), uleiuri eterice, uleiuri după
expunerea la soare (cosmetice), produse
cosmetice pentru ameliorarea calității pielii,
spray-uri cosmetice pentru îngrijirea pielii, cu
aplicare locală, preparate și tratamente pentru
păr, preparate cosmetice pentru păr și pielea
capului, loțiuni capilare, uleiuri esențiale și
extracte aromatice, preparate pentru curățare și
odorizante, articole de parfumerie și odorizante,
parfumuri, produse de parfumerie, deodorante
și antiperspirante, de uz uman sau veterinar,
produse pentru epilare și bărbierit, produse
pentru curățarea dinților.
5. Preparate și articole sanitare, dezinfectanți
și antiseptic, săpunuri dezinfectante,
săpunuri medicinale, șampoane medicamentate,
produse medicinale pentru curățarea dinților,
dezinfectante, soluții antibacteriene pentru
spălarea mâinilor, preparate pentru baie
de uz medical, preparate chimice
de uz medical, preparate chimice de
uz farmaceutic, remedii naturale și
farmaceutice, preparate dermatologice, produse
antiinfecțioase dermatologice, substanțe
farmaceutice dermatologice, săpunuri și
detergenți medicinali, dezinfectanți.
21. Ustensile cosmetice, pentru igienă și pentru
îngrijirea frumuseții, perii cosmetice, ustensile
cosmetice, spatule cosmetice, aplicatoare
cosmetice, recipiente pentru cosmetice,
cutii adaptate pentru ustensile cosmetice,
instrumente de mână pentru aplicarea
cosmeticelor.
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, servicii de asistență și consultanță
pentru publicitate, marketing și promovare,
asistență în afaceri, management și
servicii administrative, servicii de asistență
administrativă și prelucrare de date, analiză

comercială, servicii de informare și cercetare
de piață, servicii de vânzare cu amănuntul
și cu ridicata in legatura cu preparate
sanitare care reprezintă articolele de toaletă,
ţesuturi impregnate cu loţiuni cosmetice,
produse pentru toaletă, cosmetice, cosmetice
și preparate cosmetice, produse cosmetice,
produse cosmetice naturale, produse cosmetice
organice, șervețele impregnate cu produse
cosmetice, preparate pentru curățarea și
îngrijirea corpului, creme și loțiuni cosmetice,
cosmetice de îngrijire a frumuseții, creme
cosmetice pentru fata si corp, preparate pentru
îngrijirea pielii, a ochilor și a unghiilor, creme
dermatologice (altele decât cele medicinale),
măști cosmetice de curățare pentru față,
produse cosmetice sub formă de pudră,
produse cosmetice sub formă de crème,
produse cosmetice pentru machiaj (aplicate
pe piele), preparate cosmetice pentru baie
și pentru duș, farduri, spume (cosmetice),
anticearcăne corectoare (cosmetice), eye-liner
(cosmetice), loțiuni autobronzante (cosmetice),
cosmetice pentru bronzare, cosmetice pentru
buze, farduri cosmetice pentru ochi,
farduri cosmetice pentru pleoape, produse
cosmetice pentru sprâncene, loțiuni cosmetice
pentru îndepărtarea machiajului, produse de
demachiere, măști de piele (cosmetice), măști
de frumusețe, măști de față iluminatoare, măști
de față hidratante, măști de față anti-îmbătrânire,
creme cosmetice pentru fermitatea pielii din jurul
ochilor, produse cosmetice sub formă de geluri,
săpunuri și geluri, produse de curățat, cosmetice,
pentru ten acneic, preparate pentru baie,
preparate hidratante (cosmetice), loțiuni tonice
(cosmetice), loțiuni solare (cosmetice), creme
de noapte (cosmetice), preparate cosmetice
pentru regenerarea pielii, produse cosmetice
pentru spălarea feței, loțiuni tonice pentru față
(cosmetice), cosmetice pentru tratarea pielii
uscate, produse cosmetice de protecție a
buzelor, preparate cosmetice pentru iluminarea
pielii (machiaj), uleiuri eterice, uleiuri după
expunerea la soare (cosmetice), produse
cosmetice pentru ameliorarea calității pielii,
spray-uri cosmetice pentru îngrijirea pielii,
cu aplicare locală, preparate și tratamente
pentru păr, preparate cosmetice pentru păr
și pielea capului, loțiuni capilare, uleiuri
esențiale și extracte aromatice, preparate
pentru curățare și odorizante, articole de
parfumerie și odorizante, parfumuri, produse
de parfumerie, deodorante și antiperspirante,
produse pentru epilare și bărbierit, produse
pentru curățarea dinților, preparate și
articole sanitare, dezinfectanți și antiseptic,
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săpunuri dezinfectante, săpunuri medicinale,
șampoane medicamentate, produse medicinale
pentru curățarea dinților, dezinfectante, soluții
antibacteriene pentru spălarea mâinilor,
preparate pentru baie de uz medical, preparate
chimice de uz medical, preparate chimice
de uz farmaceutic, remedii naturale și
farmaceutice, preparate dermatologice, produse
antiinfecțioase dermatologice, substanțe
farmaceutice dermatologice, săpunuri și
detergenți medicinali și dezinfectanți, ustensile
cosmetice, pentru igienă și pentru îngrijirea
frumuseții, perii cosmetice, ustensile cosmetice,
spatule cosmetice, aplicatoare cosmetice,
recipiente pentru cosmetice, cutii adaptate
pentru ustensile cosmetice, instrumente de
mână pentru aplicarea cosmeticelor, accesorii de
baie.
44. Consiliere cu privire la produse cosmetice,
consultanță în materie de frumusețe, servicii de
igienă și frumusețe pentru oameni, tratamente
cosmetice pentru corp, tratamente cosmetice
pentru ten, tratamente cosmetice pentru
păr, servicii cosmetice de îngrijire corporală,
aplicarea produselor cosmetice pe față, aplicare
de produse cosmetice pe corp, tratamente
cosmetice de umplere prin injecție, servicii de
bronzare în scopuri cosmetice (pentru oameni),
servicii de tratamente cosmetice pentru corp,
față și păr, servicii oferite de saloane de
frumusețe.

───────

(210) M 2021 07221 (111)182607
(151) 07/10/2021
(732) MARIUS STRUGAR, STR.

TABACULUI NR. 33, BL. J2, ET.
2, AP. 8, JUD. IAȘI, IAȘI, IAȘI,
ROMANIA
RADU-GABRIEL BEJAN, STR.
CLOPOTARI NR. 6, BL. 920B, SC.
B, ET. 3, AP. 15, JUD. IAȘI, IAȘI,
IAȘI, ROMANIA

(540)

FEDERAȚIA SĂNĂTATEA

(531) Clasificare Viena: 29.01.01; 29.01.02;
29.01.04; 29.01.08; 27.05.01; 27.05.17;
26.01.03; 26.01.16; 26.11.02; 26.11.12;
02.09.01

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

45. Servicii sindicale, respectiv: aparărarea
drepturilor și intereselor profesionale,
economice, sociale, juridice, culturale, sportive,
turistice (servicii juridice), servicii juridice,
servicii de securitate pentru protecția fizică a
bunurilor materiale și a persoanelor, servicii
personale și sociale prestate de terți pentru a
satisface nevoile persoanelor și ale grupurilor de
persoane.

───────

(591) Culori revendicate: albastru, negru,
roșu, galben
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(210) M 2021 07228 (111)182433
(151) 07/10/2021
(732) PROMEDIVET SRL, STR. LUNGA

NR. 46/G, JUDETUL MURES,
SOVATA, 545500, MUREȘ,
ROMANIA

(540)

Ecto-Plus
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluși, suplimente alimentare pentru oameni
și animale, dezinfectante, produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare.

───────

(210) M 2021 07234 (111)182724
(151) 07/10/2021
(732) CREDEX IFN S.A., ȘOS.

BUCUREȘTI NORD NR. 10,
GLOBAL CITY BUSINESS PARK,
CORP O11, SALA DE ȘEDINȚE
"PERFORMANTA", ETAJ 8, JUD.
ILFOV, VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

(540)

CredExpress
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
36. Servicii financiare, monetare și bancare,
afaceri imobiliare, subscrierea asigurărilor de
accidente, servicii ale birourilor de cazare
(apartamente), servicii actuariale, evaluarea
antichităților, managementul apartamentelor,
închirierea apartamentelor, evaluarea operelor
de artă, garanții pentru cauțiune, servicii
bancare, brokeraj, brokeraj pentru creditele

de carbon, servicii de lichidare a afacerilor,
financiare, investiții de capital, strângerea
de fonduri caritabile, verificarea cecurilor,
compensare, financiară/casede compensare,
financiară, servicii de birou de credit,
emiterea cârdurilor de credit, servicii de
agenție de colectare a debitelor, servicii de
consultanță în ceea ce privește debitele,
depozite de valori, transferul electronic de
fonduri, schimb de bani, factoring, închirierea
fermelor, stabilirea finanțării pentru proiectele de
construcții, servicii de brokeraj vamal financiar,
evaluare financiară (asigurări, servicii bancare,
imobiliare), management financiar, analiză
financiară, consultanță financiară, oferirea de
informații financiare, sponsorizare financiară,
evaluare financiară a lemnului pe picior, evaluare
financiară a lânii, furnizarea de informații
financiare prin intermediul unui site web,
managementul financiaral plăților/rambursărilor
pentru terți, evaluări financiare ca răspuns
la cererile de ofertă/evaluări financiare ca
răspuns la cererile de propuneri (RFP), evaluare
financiară a costurilor de dezvoltare referitoare
la industria petrolului, a gazelor și minieră,
studii financiare, servicii financiare, subscriere^
asigurărilor de incediu, evaluare fiscală,
subscrierea asigurărilor de sănătate, finanțare
pentru achiziția în rate/finanțare pentru achiziția
prin închiriere, împrumuturi în rate, brokeraj de
asigurări, subscrierea asigurărilor, consultanță
în asigurări, oferirea de informații în domeniul
asigurărilor, afaceri imobiliare, transfer electronic
de monede virtuale, evaluare financiară a
activelor de proprietate intelectuală, elaborare de
cotații pentru estimare de costuri, multifinanțare,
servicii de plăti cu portofel electronic, schimb
financiar de monede virtuale, investiții în
fonduri, evaluarea bijuteriilor, împrumuturi în
schimbul titlurilor de valoare, subscrierea
asigurărilor de viață, împrumuturi( finanțare),
subscrierea asigurărilor maritime, servicii
bancare de tip credit ipotecar, fonduri
mutuale, evaluare numismatică, închirierea
birourilor(bunuri imobiliare), închirierea birourilor
pentru conlucrare, servicii bancare online,
organizarea colectelor monetare, servicii de
broken de amanet, procesarea plăților efectuate
cu cârdul de credit, procesarea plăților efectuate
cu cârdul de debit, servicii de fonduri de
pensii private, închirierea bunurilor imobiliare,
servicii de agenție imobiliară, activități de broker
imobiliar, evaluări imobiliare, management
imobiliar, oferirea de reduceri întreprinderilor
participante ale terților prin utilizarea unui card de
membru, colectarea chiriilor, evaluarea costurilor
de reparație (evaluare financiară), servicii de

(740) INVENTA AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA SRL, 
B-DUL CORNELIU COPOSU, NR. 7,
BL.104, SC.2, ET.1, AP.31, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, 030606, ROMANIA
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plată a pensiilor, servicii de depozite sigure
pentru valori, servicii bancare de economisire,
brokeraj de titluri de valoare, evaluarea timbrelor,
cotații bursiere, servicii de brokeri/agenți de
bursă, brokeraj de acțiuni și obligațiuni, servicii
de garanții, emiterea de jetoane valorice,
emiterea de cecuri de călătorie, funcții de
administrator fiduciar/custode.

───────

101, SHREE WHIDE HEIGHTS
APARTMENT, SARASWATI
NAGAR, MAHARASHTRA, INDIA

(740) CABINET ENPORA INTELLECTUAL
PROPERTY SRL, STR. GEORGE
CALINESCU NR. 52A, AP.1, SECTOR
1, BUCURESTI, 011694, ROMANIA(540)

NEETA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Henna (nuantator cosmetic), pudre de henna,
henna negru, culori si vopsele de păr, detergenti,
altii decat cu utilizare in procese de fertilizare si
in scopuri medicale, preparate de albire si alte
substante pentru spalat, produse cosmetice si
articole pentru toaleta, preparate de curatare,
produse de curatare, produse cosmetice,
preparate de lustruit, preparate de depilat,
preparate de curatare, abrazivi, parfumerie,
uleiuri esentiale, preparate pentru îngrijirea pielii,
preparate pentru îngrijirea pielii, creme, loțiuni,
săpunuri, șampoane, uleiuri pentru păr, loțiuni
pentru păr, geluri pentru păr, uleiuri de baie
altele decât pentru uz medical, deodorante si
antiperspirante pentru uz personal, produse de
curatare a dintilor, henna si conuri de henna,
preparate pentru curatarea mainilor, preparate
pentru curatarea fetei, tratamente si balsamuri
pentru par, vopsele colorate pentru par pe baza
de amoniac.

───────

(210) M 2021 07249 (111)182766
(151) 08/10/2021
(732) CEBUC IOANA-RALUCA, STR.

CHEIUL DÂMBOVIŢEI NR. 26,
VILA C173, AP. 1, JUD. ILFOV,
POPEŞTI-LEORDENI, ILFOV,
ROMANIA

(540)

CEBUC IOANA-RALUCA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Consultanță în domeniul relațiilor personale,
Călăuzire [spirituală], Furnizare de sprijin
emoțional pentru familii, Furnizare de servicii
de suport personal pentru familiile pacienților
care suferă de boli care le pun în pericol viața,
Furnizare de servicii de suport personal pentru
pacienții care suferă de cancer și pentru familiile
acestora, Furnizare de servicii pentru sprijinirea
pacienților, oferite pacienților din spitale și din
instituții de îngrijire pe termen lung.
44. Servicii de asistență medicală pentru
oameni, asistență sanitară în legătură cu
exercițiile terapeutice, asistență sanitară în
legătură cu terapia de relaxare, asisten ță
sanitară în legătură cu naturopatia, asistență
sanitară în legătură cu homeopatia, asistență
sanitară în legătură cu hidroterapia, asistență
sanitară în legătură cu chiropractica, asistență
sanitară în legătură cu acupunctura, asistență
sanitară în leg ătură cu osteopatia, asistență
sanitară în legătură cu ajunarea, asistență
medicală la domiciliu, asistarea persoanelor în
vederea renunțării la fumat.
45. Consultanță în domeniul relațiilor personale,
călăuzire (spirituală), furnizare de sprijin
emoțional pentru familii, furnizare de servicii
de suport personal pentru familiile pacienților
care suferă de boli care le pun în pericol viața,
furnizare de servicii de suport personal pentru
pacienții care suferă de cancer și pentru familiile
acestora, furnizare de servicii pentru sprijinirea
pacienților, oferite pacienților din spitale și din
instituții de îngrijire pe termen lung.

───────

(210) M 2021 07246 (111)182546
(151) 07/10/2021
(732) HANSRAJ S/O NEMARAM, 
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(210) M 2021 07251 (111)182312
(151) 08/10/2021
(732) CLEVER BUSINESS

TRANSILVANIA S.R.L., STR.
CETATII NR.39, DEMISOL 1,
AP.2, JUD. CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
400166, CLUJ, ROMANIA

(740) INTELLEMMI CONSULT SRL, STR.
SÂRGUINŢEI NR.39, AP.12, JUD.
MUREŞ, TÎRGU MUREŞ, 540543,
MUREȘ, ROMANIA

(540)

Contraatac
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Produse de imprimerie, articole pentru
legătorie, fotografii, publicaţii educative
(tipărituri), publicaţii promoţionale (tipărituri),
publicaţii periodice, publicaţii de reclame
(tipărituri), publicaţii periodice tipărite, reviste
(publicaţii periodice), ziare (tipărituri), reviste
ca suplimente la ziare (tipărituri), buletine
informative (tipărituri), material didactic şi de
instruire (cu excepţia aparatelor), reviste cu
program TV (tipărituri).
35. Publicitate, managementul, organizarea si
administrarea afacerilor, lucrari de birou,
promovare, publicare de materiale promoţionale,
pregătire de publicaţii publicitare, publicare
de materiale publicitare online, publicare
de materiale şi texte publicitare, publicare
electronică de materiale imprimate în scopuri
publicitare, publicare de materiale imprimate
în scopuri publicitare, publicare de materiale
imprimate în scopuri publicitare, în format
electronic, furnizarea de spaţiu publicitar în
publicaţii periodice, ziare şi reviste, servicii
publicitare privind ziarele, publicitate în reviste,
broşuri şi ziare, publicitate televizată, publicitate
radio şi de televiziune, producţie de publicitate
televizată şi radiofonică, publicitate şi reclamă
prin intermediul televiziunii, radioului şi presei,
servicii de publicitate prin intermediul textelor
afişate pe ecrane de televiziune, producţie
şi distribuţie de reclame la radio şi la
televiziune, servicii de publicitate furnizate de
o agenţie de publicitate la radio şi la televizor,
publicitate radiofonică, producţie de reclame
radio, producţie de clipuri publicitare pentru
radio, publicitate online, crearea materialului
publicitar, publicitate şi reclamă, închiriere de

spaţiu publicitar şi material publicitar, producţie
de material publicitar şi anunţuri publicitare,
publicitate, inclusiv publicitatea online în reţele
informatice, concepere, realizare, producţie de
material publicitar, închirieri de spaţiu publicitar,
furnizare de spaţii publicitare, producţie de
clipuri publicitare, servicii de publicitate digitală,
servicii promoţionale de publicitate, pregătire de
campanii publicitare, închiriere spaţiu publicitar,
închirierea minutelor publicitare şi a presei,
producţie de material publicitar vizual, închiriere
de spaţiu publicitar online, servicii de editare de
publicitate, publicitate pentru terţi pe internet,
servicii de publicitate în presă, servicii de
publicitate şi marketing, servicii de agenţie
de publicitate, consultantă privind publicitatea
în presă, închirieri de spaţiu publicitar pe
internet, pregătirea de prezentări audiovizuale
pentru publicitate, servicii de redacţie în
scopuri publicitare, servicii de publicitate,
marketing şi promovare, servicii de publicitate
şi marketing online, publicitate prin transmisia
de publicitate online pentru terţi prin reţele
de comunicaţii electronice, servicii de editare
de texte publicitare, compilare, producţie şi
diseminare de material publicitar, furnizare de
spaţiu publicitar în medii electronice, producţie
de înregistrări audio în scopuri publicitare,
publicitate on-line într-o reţea informatizată,
realizare de înregistrări video în scopuri
publicitare, publicitate prin toate mijloacele
publice de comunicare, închiriere de timp
publicitar în mijloacele de comunicare, furnizare
şi închiriere de spaţiu publicitar pe internet,
promovare, publicitate şi marketing pentru pagini
web online, organizare de evenimente în scopuri
comerciale şi publicitare, publicitate online printr-
o reţea informatizată de comunicaţii, servicii de
analiză a reacţiei la publicitate şi cercetare de
piaţă, punere la dispoziţie şi închiriere de spatii
publicitare, servicii de corelare a reţelelor de
publicitate online pentru conectarea persoanelor
din publicitate la site-uri web, pregătire şi
prezentare de reclame audiovizuale în scopuri
publicitare, servicii de intermediere privind
închirierea de timp şi spaţiu publicitar, servicii
de asistentă şi consultantă pentru publicitate,
marketing şi promovare, publicitate în presa
de interes general şi în presa de specialitate,
publicitate prin intermediul mediilor electronice
şi îndeosebi prin internet, furnizare de spatii
publicitare prin mijloace electronice sau reţele
informatice globale, pregătire şi realizare de
planuri şi concepte media şi de publicitate,
difuzare de materiale publicitare pentru terţi,
printr-o reţea de comunicaţii on-line pe internet,
servicii de publicitate şi de marketing furnizate
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prin canalele de comunicare, procesare de
cuvinte, de informaţii, de date, compilare şi
sistematizare de informaţii într-o bază de date
computerizată, închirierea timpului publicitar
în mediile de comunicare, consultanţă privind
strategiile de comunicare în relaţiile publice,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
publicitate, dezvoltarea de concepte publicitare,
servicii de aşezare în pagină pentru scopuri
publicitare, servicii de relaţii media, scrierea de
texte publicitare.
38. Telecomunicaţii, transmisie on-line de
publicaţii electronice, difuzarea de emisiuni
televizate, difuzare de programe de televiziune,
difuzarea la radio şi televiziune, difuzarea
(comunicarea) de informaţii prin televiziune,
transmitere de programe de televiziune,
difuzare de programe de televiziune retransmise
prin conectarea cablului la receptoarele
de televiziune, difuzare de informaţii prin
intermediul televiziunii, transmisie de date
computerizate prin televiziune, transmiterea
sistemelor de televiziune prin cablu, difuzare
de programe de televiziune transmise prin
legături de microunde la receptoarele de
televiziune, difuzare de programe de televiziune
prin cablu, radiodifuziune şi transmitere de
programe de televiziune, radiodifuziune de
programe de televiziune pe internet, servicii
de televiziune radiodifuzată pentru telefoane
mobile, difuzare de programe radio şi de
televiziune, radiodifuziune de programe de
televiziune folosind servicii video la cerere
şi de televiziune cu plată, difuzare de
informaţii financiare/economice prin intermediul
televiziunii, transmitere de programe radio şi de
televiziune, transmitere de ghiduri de programe
de televiziune interactive, emisiuni televizate,
difuzare de programe de teleshopping prin
intermediul televiziunii, servicii de transmisie
de text pe ecranul televizorului, transmisie şi
difuzare fără fir de programe de televiziune,
radiodifuziune şi transmitere de programe de
televiziune prin cablu, difuzare de programe
de radio şi televiziune, inclusiv prin reţele de
cablu, furnizarea accesului de telecomunicaţii
la programe de televiziune furnizate printr-
un serviciu la cerere, furnizare de informaţii
cu privire la radiodifuziunea prin cablu a
programelor de televiziune, radiodifuziune de
programe de televiziune şi radio prin reţele de
cablu sau fără fir, radiodifuziune şi transmitere de
programe radio, radiodifuziune sonoră digitală,
servicii de radiodifuziune, transmisie/difuzare de
programe radio, transmisie de informaţii prin
radio, difuzarea de informaţii prin intermediul
radioului, servicii de radiodifuziune prin internet,

difuzare de informaţii financiare/economice
prin radio, difuzare radiofonică de informaţii
şi alte programe, servicii de radiodifuziune
sonoră, vizuală şi prin cablu, radiodifuziune de
conţinut audiovizual şi multimedia pe internet,
transmisie de programe de radio şi televiziune
prin satelit, servicii de agenţie de presă,
furnizarea de forumuri online, flux continuu
(streaming) de date, difuzarea prin intermediul
televiziunii prin cablu, furnizare de jurnale online
(online blogs), forumuri, galerii foto, camere
de discuţie şi buletine informative electronice
pentru transmisia şi diseminarea de mesaje
între utilizatori, asigurarea accesului la un
spaţiu multimedia on-line unde terţii pot încărca,
accesa, comenta şi clasifica text, conţinut grafic,
fotografic, video şi/sau audio, transmitere şi
punere în comun (sharing) de ştiri, informaţii,
imagini, înregistrări video şi audio, servicii de
agenţii de presă, furnizarea accesului la baze de
date, publicaţii electronice, reţele de computere
şi internet, furnizarea accesului la fotografii,
informaţii interactive furnizate on-line din baze de
date computerizate sau de pe internet, difuzarea
de informaţii în domeniul ştirilor, furnizate on-
line dintr-o bază de date computerizată sau de
pe internet, asigurare de acces şi închiriere de
timpi de acces la bază de date computerizate
sau la informaţii on-line, transmisie şi recepţie
(transmisie) de informaţii din bazele de date prin
intermediul reţelei de telecomunicaţii, asigurarea
accesului la telecomunicaţii şi a legăturilor la
bazele de date computerizate şi la internet,
difuzare de informaţii prin intermediul televiziunii
şi a radioului, transmitere pe internet de material
video, filme, poze, imagini, text, fotografii,
conţinut media şi de informaţii, transmisia
simultană a unor programe de televiziune pe
mai multe canale, transmitere de mesaje scurte
(sms), de imagini, de voce, de sunete, de
muzică și de comunicații în format text între
dispozitive de telecomunicații mobile, transmisii
video, transmisie video prin rețele digitale,
transmisie video la cerere, difuzare de material
audio și video pe internet, transmitere de
conținut audio și video prin satelit, transmitere
de înregistrări audio și video în rețele, transmisie
continuă (streaming) de material video pe
internet, difuzare de programe video și audio
prin internet, servicii de difuzare video pe arii
restrânse (narrowcasting), servicii de difuzare
video, audio și tv, transmitere de conținut audio și
video prin linii isdn, transmitere de fișiere audio,
video, multimedia și de date, servicii de difuzare
audio și video prestate pe internet, furnizarea
accesului de telecomunicații la conținut video și
audio furnizat printr-un serviciu online de video
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la cerere, furnizarea accesului de telecomunicații
la conținut video furnizat pe internet, transmitere
de conținut audio și video prin intermediul
rețelelor de calculatoare, transmitere de fișiere
audio, video, multimedia și de date, inclusiv
de fișiere descărcabile și de fișiere difuzate
într-o rețea globală de calculatoare, transmitere
pe internet de materiale video, filme, poze,
imagini, text, fotografii, jocuri, conținut creat
de utilizatori, conținut audio și de informații,
furnizarea accesului de telecomunicații la filme
și programe de televiziune, furnizat printr-
un serviciu video la cerere, radiodifuziune
de programe de televiziune folosind servicii
video la cerere și de televiziune cu plată,
transmisie continuă (streaming) de material
audio, video și audiovizual printr-o rețea
globală de calculatoare, transmitere de difuzări
digitale audio și video într-o rețea globală de
calculatoare, furnizarea accesului la un portal de
internet care conține programe video la cerere,
transmisii audio, video și multimedia prin internet
și alte rețele de comunicații.

publicaţii electronice (care nu se pot descărca),
servicii de publicare de divertisment video digital,
audio şi multimedia, publicare de materiale
tipărite, cu excepţia textelor publicitare, sub
formă electronică, publicare de ziare electronice
accesibile prin intermediul unei reţele globale
de calculatoare, publicare on-line de cărti şi
reviste electronice (care nu pot fi descărcate),
publicare de materiale editoriale pe site-uri
accesibile printr-o reţea globală de calculatoare,
publicare de materiale care pot fi accesate prin
intermediul bazelor de date sau prin internet,
publicare de texte şi imagini, inclusiv in format
electronic, altele decât cele in scopuri publicitare,
servicii de bibliotecă online şi anume furnizare
de servicii de bibliotecă electronică referitoare la
ziare, reviste, fotografii şi imagini printr-o reţea
online de calculatoare, producţie de televiziune,
servicii ale studiourilor de televiziune, producţie
de filme pentru televiziune, închiriere de
programe de televiziune, producţie de
programe de televiziune, producţie de emisiuni
de televiziune, pregătire de programe de
televiziune, divertisment de radio şi televiziune,
montaj de programe de televiziune, prezentare
de programe de televiziune, producţie de
programe animate pentru televiziune, servicii
de divertisment radiofonic şi televizat, furnizare
de programe televizate de ştiri, producţie de
programe de televiziune prin cablu, servicii
de producţie de programe de televiziune,
divertisment de natura emisiunilor de ştiri
televizate, producţii de film, televiziune şi
radio, producţie de programe educative de
televiziune, servicii de educaţie furnizate prin
televiziune, pregătire de programe radiofonice şi
de televiziune, închirierea de posturi de radio şi
televiziune, producţie de programe radiofonice
şi de televiziune, producţie de programe de
televiziune în direct, producţie de emisiuni
de televiziune de divertisment, producţie de
programe de divertisment pentru televiziune,
servicii oferite de studiouri de înregistrare pentru
televiziune, planificarea programelor de radio
şi de televiziune, servicii de educaţie furnizate
prin programe de televiziune, furnizare de filme
şi de programe de televiziune nedescărcabile
pe canale de televiziune cu plată, producţie
de programe pentru televiziunea prin cablu,
producţie de formate pentru programe de
televiziune, servicii de prezentatori de radio şi de
televiziune, pregătire şi producţie de programe
de radio şi televiziune, servicii ale studiourilor de
înregistrare, film, video şi televiziune, producţie
de programe de televiziune în direct pentru
divertisment, servicii de programe de ştiri pentru
radio sau televiziune, producţie de programe de

41. Educaţie, instruire, activităţi sportive şi
culturale, divertisment, publicare de publicaţii
periodice, publicare electronică, publicare
multimedia, publicare de publicaţii electronice
altele decât cele publicitare, publicare de ziare,
de reviste, de buletine informative, servicii
de publicare, inclusiv servicii de publicare
electronică, editare de publicaţii altele decât cele
publicitare, publicare de materiale şi publicaţii
tipărite altele decât cele publicitare, publicare
de afişe informative, publicare multimedia a
ziarelor, revistelor, a jurnalelor, furnizare de
publicaţii electronice nedescărcabile, servicii
de publicare on-line, servicii de publicare de
text electronic altele decât cele publicitare,
publicarea de materiale multimedia online altele
decât cele publicitare, servicii pentru publicarea
buletinelor informative, furnizare de publicaţii
on-line nedescărcabile, publicare online de
ziare electronice, publicare de texte, altele
decât textele publicitare, publicare de materiale
tipărite în domeniul educativ, publicare de cărti
şi periodice electronice online, publicare de
ziare, periodice, cataloage şi broşuri, publicare
şi reportaje (servicii prestate de reporteri),
publicare pe internet a unui ziar pentru clienţi,
publicare de texte sub formă de mijloace
electronice, publicare de reviste în format
electronic pe internet, publicare multimedia de
reviste, jurnale şi ziare, publicare de ghiduri
pentru învăţământ şi instruire, publicare de
broşuri cu informaţii despre programele de
televiziune, publicare de materiale tipărite în
format electronic pe internet, furnizare de
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producție de divertisment sub formă de emisiuni
de televiziune.
42. Proiectare si dezvoltare de software
pentru ghiduri electronice pentru programe de
televiziune, servicii de design privind publicarea
de documente, furnizare de acces temporar la
program software care nu poate fi descărcat
pentru crearea si publicarea de jurnale si
bloguri personale online, proiectare si inginerie
personalizată referitoare la sisteme de telefonie,
sisteme de televiziune prin cablu si fibră
optică, dezvoltare de software de calculator
pentru crearea de ghiduri electronice de
programe de televiziune, asigurarea utilizării
temporare de software de calculator online,
nedescărcabil destinat utilizării în aplicaţii pentru
monitorizarea radiodifuziunii, programare de
software pentru publicitate online, proiectare
de pagini web în scopuri publicitare, găzduire
de spaţiu de memorie electronic pe internet
pentru publicitatea la produse si servicii, crearea
şi proiectarea pentru terţi de indexuri de
informaţii bazate pe siteurile web (servicii de
tehnologia informaţiei), proiectarea, dezvoltarea
şi/sau implementarea de software de computere
şi soluţii de internet, actualizarea şi instalarea de
software pentru computere, analiza sistemelor
de computere, servicii de suport tehnic,
remedierea problemelor de software de
computere, proiectarea, crearea, găzduirea,
administrarea şi/sau întreţinerea website-urilor
pentru alţii, proiectarea şi dezvoltarea proceselor
de autentificare a utilizatorilor online, proiectarea
şi dezvoltarea de interfeţe pentru programarea
de aplicaţii, proiectarea, administrarea şi
monitorizarea website-urilor de reţele de
socializare din internet, informaţii, sfaturi şi
consultanţă pentru serviciile menţionate mai
sus, prelucrare şi prezentare de informaţii
prin intermediul internetului, construirea unei
platforme de internet pentru promovare produse
si servicii, conversia de date şi de programe
informatice (altele decât cele fizice), proiectare
de pagini web, inclusiv proiectare de pagini
web pentru utilizare pe internet, proiectare şi
furnizare de pagini principale şi pagini web,
creare de pagini stocate pe suport electronic
pentru servicii on-line şi internet, instalare de
pagini web pe internet pentru terţi (găzduire
web), servicii de proiectare de pagini web,
compilare de pagini web pe internet, creare
şi dezvoltare de pagini (site-uri) web, creare,
proiectare şi dezvoltare de pagini web pe
internet, proiectare grafică pentru compilare de
pagini web pe internet, instalare de pagini web
pe internet, inclusiv pentru terţi, design, desene
şi texte la comandă, toate pentru compilarea

televiziune în direct cu scop educativ, servicii
de furnizare de divertisment sub formă de
programe de televiziune, producere de programe
de televiziune în vederea difuzării pe dispozitive
mobile, furnizare de programe multimedia de
divertisment prin servicii de televiziune, de
bandă largă, fără fir şi online, furnizare
de programe de televiziune, nedescărcabile,
cu ajutorul serviciilor de transmisie video la
cerere, divertisment radiofonic, emisiuni de
radio (programare), instruire prin intermediul
radiodifuziunii, producţia de emisiuni radiofonice,
montaj de programe radiofonice, prezentare de
programe de radio, realizare de programe de
divertisment radiofonic, producţie şi prezentare
de programe de radio, servicii de educaţie
furnizate prin intermediul radioului, furnizarea
simultană a unor programe radio pe mai
multe posturi, nedescărcabile, redactarea şi
editarea de texte, altele decât cele publicitare,
servicii de publicare a publicaţiilor periodice
şi neperiodice, altele decât textele publicitare,
publicare electronică de texte şi materiale
tipărite, cu excepţia textelor publicitare, pe
internet, publicare de materiale tipărite, inclusiv
în format electronic, altele decât cele de uz
publicitar, servicii de reporteri de ştiri, difuzare
de reportaje de către agenţii de ştiri, publicare
de fotografii, fotoreportaje, fotografii, fotografii
aeriene, servicii ale unui fotograf/fotoreporter,
producție de casete video și videodiscuri,
producție de înregistrări video, producție de
casete video, producție de benzi video, producție
de filme video, producție de înregistrări audio
și video pe suporturi audio și video, producție
de filme video preînregistrate, înregistrări pe
benzi video (filmare), producție de materiale
video formative, servicii de producție video,
servicii pentru difuzarea de înregistrări video,
producție audio și video și fotografie, producție
de înregistrări sonore și/sau video, servicii de
înregistrări sonore și video de divertisment,
producție audio, video și multimedia și fotografie,
producție de înregistrări educative audio și video,
furnizare de divertisment video printr-un site
internet, servicii de divertisment prin intermediul
vizionării de materiale video, servicii de
producție de divertisment sub formă de materiale
video, servicii de bibliotecă electronică pentru
furnizare de informații electronice (inclusiv
informații de arhivă) sub formă de texte și
de informații audio și/sau video, producția
de emisiuni radiofonice, producție de emisiuni
de televiziune, producere de emisiuni-concurs
pentru televiziune, producție de emisiuni de
televiziune de divertisment, servicii pentru
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de pagini web pentru internet, proiectare, desen
şi redactare la comandă de pagini web pentru
o reţea globală de calculatoare, proiectare
grafică, desen şi redactare la comandă pentru
compilare de pagini web pe internet, creare
de pagini pentru reţele (pagini principale),
creare, dezvoltare, perfecţionare şi adaptare de
programe de prelucrare a datelor şi/sau fişierelor
de date (inclusiv pagini multimedia şi pagini
principale) pentru terţi, creare şi actualizare de
pagini principale pentru reţele de calculatoare,
proiectare, elaborare şi creare de pagini
diseminate prin reţele de calculatoare, furnizare
de pagini principale şi/sau adrese poştale
electronice pentru terţi, creare, proiectare,
dezvoltare, consultare, găzduire, administrare,
promovare, personalizare, implementare şi
exploatare de site-uri web pentru terţi şi
găzduire, gestionarea de site-uri web în general
şi pentru terţi, servicii de portaluri pentru site-uri
web, gestionare, asistenţă tehnică şi creare de
staţii web, găzduire de site-uri web ale terţilor pe
un server, pentru o reţea globală de calculatoare,
creare, proiectare, desenare, redactare la
comandă şi/sau administrare de site-uri web,
servicii de consultanţă în domeniul creării,
dezvoltării, administrării şi utilizării paginilor
web, servicii de consiliere în domeniul creării,
dezvoltării, administrării şi utilizării site-urilor
web şi servicii on-line, consultanţă profesională
şi asistenţă pentru crearea de site-uri web
statice şi dinamice, furnizare de programe
de calculator în reţele de date, în special
pe internet şi world wide web, consultanţă,
proiectare, testare, cercetare, analiză, asistenţă
tehnică şi alte servicii tehnice şi de consiliere,
toate în domeniul informaticii, programării
calculatoarelor, multimedia, internetului şi site-
urilor web, servicii pentru testarea utilizabilităţii
paginilor web, instalare şi personalizare de
aplicaţii software de calculator, design de site-
uri web, actualizarea paginilor web pentru
terţi, programare şi găzduire de pagini
web personalizate, crearea si întreţinerea de
pagini web personalizate, asigurarea utilizării
temporare de aplicaţii web, design de pagini
principale şi pagini web, găzduire de date, fişiere,
aplicaţii si informaţii computerizate, dezvoltare
de software de aplicaţii pentru livrare de conţinut
multimedia, furnizare de servicii de aplicaţii
informatice, si anume găzduire de aplicaţii
software de calculator pentru terţi, creare,
programare, proiectare întreţinere si actualizare
de pagini web, închiriere de aplicaţii informaţii,
crearea de aplicaţii informatice, proiectare,
dezvoltarea, actualizare si întreţinerea bazelor
de date, reconstrucţie de sisteme de baze

de date, pentru alte persoane, proiectare si
dezvoltare de software pentru baze de date
electronice, servicii de stocare electronică pentru
arhivare de baze de date, imagini si alte
date electronice, proiectare si dezvoltare de
software pentru gestionarea bazelor de date,
dezvoltare, actualizare si întreţinere de software
si sisteme de baze de date, asigurarea utilizării
temporare de software online nedescărcabil
pentru gestionarea bazelor de date, instalare,
întreţinere si actualizare de software pentru baze
de date, stocare electronică de fotografii, fişiere
audio, de conţinut multimedia de divertisment, de
videoclipuri, de informaţii.

───────

(210) M 2021 07267 (111)182276
(151) 11/10/2021
(732) JUPITER SECURITY SRL,

BULEVARDUL IULIU MANIU NR. 7,
CORP CLADIRE NR. 297, SECTOR
6, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

JUPITER SECURITY

(531) Clasificare Viena: 23.05.05; 26.01.01;
26.01.05; 27.05.01; 27.05.17

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

45. Servicii de pază, servicii de pază pe timp de
noapte, servicii de gardă de corp.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 06/2022

1215

(210) M 2021 07269 (111)182275
(151) 11/10/2021
(732) ARCA SECURITY SRL,

BULEVARDUL IULIU MANIU NR. 7,
CORP CLADIRE NR. 297, SECTOR
6, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

ARCA SECURITY

(531) Clasificare Viena: 23.05.05; 26.01.01;
26.01.05; 27.05.01

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

45. Servicii de pază, servicii pază pe timp de
noapte, servicii de gardă de corp.

───────

(210) M 2021 07270 (111)182274
(151) 11/10/2021
(732) LANCELOT SECURITY SRL,

BULEVARDUL IULIU MANIU NR. 7,
CORP CLADIRE NR. 297, SECTOR
6, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

LANCELOT SECURITY

(531) Clasificare Viena: 24.01.01; 05.03.17;
24.09.03; 23.01.01; 26.01.01; 27.05.01

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

45. Servicii de pază, servicii pază pe timp de
noapte, servicii de gardă de corp.

───────
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(210) M 2021 07276 (111)182715
(151) 11/10/2021
(732) Shenzhen Han Qing Da

Technology Co., Ltd., 1/F & 2/F,
BLDG. A4/101, YULV INDUSTRIAL
AREA, GONGMING PROPERTY
DEVELOPMENT CORPORATION ,
YULV COMMUNITY, YUTANG ST.,
GUANGMING DIST., GUANGDONG
PROVINCE, SHENZHEN, CHINA

(740) FRISCH & PARTNERS S.R.L., BLD.
CAROL I NR. 54, SC.B, ET.3, AP. 5,
SECTOR 2, BUCUREȘTI, 020915,
ROMANIA

(540)

HQD

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
34. Soluții lichide pentru țigările electronice,
țigări electronice, țigări care conțin substituenți
de tutun, nu pentru scopuri medicale, arome,
altele decât uleiurile esențiale, pentru utilizare în
țigări electronice, vaporizatoare cu ingestie orală
pentru fumători, pipe de tutun, muștiucuri pentru
suporturile de țigări, țigări electronice pentru
utilizare ca alternativă la țigările tradiționale, cutii
pentru țigări electronice, trabucuri electronice,
narghilele electronice, pipe electronice pentru
fumat.

───────

(210) M 2021 07277 (111)182277
(151) 11/10/2021
(732) BEL SEEDS CORPORATION SRL,

STR. ANA IPĂTESCU NR. 35B,
CORP C2, JUD. ILFOV, COMUNA
JILAVA, ILFOV, ROMANIA

(540)

SUNNA seeds

(531) Clasificare Viena: 05.05.04; 27.05.01;
26.11.08

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

29. Semințe comestibile, semințe procesate,
semințe preparate, alune preparate, nuci
preparate, arahide preparate, seminte de
dovleac prelucrate, semințe de floarea soarelui
comestible, preparate, semințe de pin procesate,
alune prăjite şi preparate, semințe de pin
preparate, fistic preparat , alune, caju procesate.
31. Alune, caju proaspete, semințe de pin
proaspete, fistic proaspăt.
35. Promovarea vânzărilor, administrarea
vânzărilor, postare de afișe publicitare,
distribuirea de eșantioane, servicii de comerț
online, comerț cu ridicata şi cu amănuntul,
servicii de comerț en-gross, servicii de agenţii de
import-export.

───────

(591) Culori revendicate: galben, maro,
portocaliu
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(210) M 2021 07278 (111)182377
(151) 11/10/2021
(732) ALDIS SRL, STR. ING. GEORGE

NAGHI NR. 1, JUD. CĂLĂRAŞI,
CĂLĂRAŞI, CĂLĂRAȘI, ROMANIA

(540)

KETCHUPINO
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Carne, extracte din carne, caltaboș, cârnaţi,
mezeluri, crenvurşti, cărnuri sarate, crenvurşti cu
ketchup.
35. Publicitate şi reclamă, materiale
promoţionale, regruparea în avantajul terților
a produselor din clasa 29 (exceptând
transportul lor), gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială.
39. Distribuire de produse din clasa 29.

───────

(210) M 2021 07280 (111)182378
(151) 11/10/2021
(732) SC ALDIS SRL, STR. INGINER

GEORGE NAGHI NR.1, JUD.
CĂLĂRAŞI, CĂLĂRAŞI, CĂLĂRAȘI,
ROMANIA

(540)

MUŞTARINO
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Carne, extracte din carne, caltaboș, cârnaţi,
mezeluri, crenvurşti, cărnuri sarate, crenvurşti cu
ketchup.
35. Publicitate şi reclamă, materiale
promoţionale, regruparea în avantajul terților
a produselor din clasa 29 (exceptând
transportul lor), gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială.
39. Distribuirea de produse din clasa 29.

───────

(210) M 2021 07281 (111)182701
(151) 11/10/2021
(732) INTERBRANDS MARKETING &

DISTRIBUTION SRL, ŞOS. VIILOR
NR. 14, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

INTERBRANDS ORBICO
(531) Clasificare Viena: 24.01.13; 27.05.01;

27.05.06; 27.05.17; 29.01.01; 29.01.06;
29.01.07

clase:
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, asistență în afaceri, management și
servicii administrative, administrarea comercială
a licențelor produselor și a serviciilor pentru
terți, servicii de agenții de import-export,
administrarea vânzărilor, cotații de preț pentru
produse sau servicii, furnizarea unei piețe
online pentru cumpărătorii și vânzătorii de
bunuri și servicii, intermediere de contracte
(pentru terți), intermediere de contracte de
cumpărare și vânzare de produse și servicii,
pentru alte persoane, intermedierea de contacte
comerciale și economice pentru terţi, servicii
de comenzi online, servicii de gestionare a
vânzărilor, 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 ridicata
în legătură cu aparate electrocasnice, servicii
de comerț cu ridicata în legătură cu aparate
de bucătărie, servicii de comerț cu ridicata în
legătură echipamente electrocasnice, servicii de
vânzare angro pentru preparate farmaceutice,
veterinare și sanitare și produse medicale,
servicii de vânzare cu amănuntul în domeniul
alimentației, servicii de vânzare cu amănuntul
în domeniul vestimentar, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente de
iluminat, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu aparate medicale, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente de
gătit, servicii de vânzare cu amănuntul în

(591) Culori revendicate: negru, roşu, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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legătură cu echipamente de încălzire, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
obiecte de papetărie, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse alimentare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu echipamente sanitare, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente de
congelare, 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
tehnologia informației, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu instalații sanitare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
suplimente alimentare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu utilaje de construcții,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu preparate dietetice, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu articole de mobilier,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
combustibili, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu echipamente audiovizuale, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
chimice pentru agricultură, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse chimice pentru
horticultură, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu produse chimice pentru silvicultură,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu materiale educaționale, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu ustensile de gătit,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
utilaje agricole, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu utilaje de terasament, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu veselă,
servicii de vânzare cu amănuntul sau en-
gros pentru preparate farmaceutice, veterinare
și sanitare și produse medicale, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu articole
de feronerie, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu articole de grădinărit, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu vopsele,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente horticole, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse de grădinărit,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
echipamente de congelare, 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
refrigerare, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu echipamente de răcire, servicii de
vânzare cu ridicata de echipamente horticole,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
articole de mobilier, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu combustibili, servicii de

vânzare cu ridicata în legătură cu obiecte de
papetărie, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu echipamente de încălzire, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu preparate
dietetice, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu produse chimice pentru agricultură,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
produse chimice pentru horticultură, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu produse
chimice pentru silvicultură, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu suplimente alimentare,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
echipamente de tehnologia informației, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu instalații
sanitare, 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 utilaje agricole, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu utilaje de construcții,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu utilaje de terasament, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu veselă, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu aparate
medicale, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu echipamente audiovizuale, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu produse
alimentare, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu articole de curățare, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu articole de
feronerie, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu echipamente sanitare, servicii de
vânzare cu amănuntul de echipamente horticole,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu instrumente medicale, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu preparate pentru
curățenie, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu mobilă, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu materiale tipărite,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu ustensile pentru gătit, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu articole veterinare,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu articole veterinare, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu preparate și articole
veterinare, servicii de vânzare cu amănuntul de
preparate farmaceutice, veterinare și sanitare
și de produse medicale, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu țigări, țigarete, trabucuri
și alte articole pentru fumători gata de utilizare,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
țigări, țigarete, trabucuri și alte articole pentru
fumători gata de utilizare, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu chibrituri, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu chibrituri,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
vaporizatoare personale și țigarete electronice,
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și arome și soluții pentru acestea, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu vaporizatoare
personale și țigarete electronice, și arome și
soluții pentru acestea, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu tutun și produse de
tutun (inclusiv înlocuitori), servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu tutun și produse de
tutun (inclusiv înlocuitori), servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu articole pentru
uz cu tutun, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu articole pentru uz cu tutun, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu băuturi
alcoolice (cu excepția berii), servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu băuturi alcoolice (cu
excepția berii), servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu băuturi nealcoolice, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu băuturi
nealcoolice, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu băuturi (preparate pentru fabricarea
-lor), servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu băuturi (preparate pentru fabricarea -lor),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
bere și produse de bere, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu bere și produse de bere,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse alimentare și hrană pentru animale,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
produse alimentare și hrană pentru animale,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu culturi agricole și de acvacultură, produse
horticole și forestiere, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu culturi agricole și de
acvacultură, produse horticole și forestiere,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
pâine, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu pâine, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu produse de patiserie, prăjituri, tarte
și biscuiți (prăjiturele), servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu produse de patiserie,
prăjituri, tarte și biscuiți (prăjiturele), servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu dulciuri
(bomboane), tablete de ciocolată și gumă de
mestecat, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu dulciuri (bomboane), tablete de
ciocolată și gumă de mestecat, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu batoane
de cereale și batoane energizante, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu batoane
de cereale și batoane energizante, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu sare,
mirodenii, arome și condimente, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu sare, mirodenii,
arome și condimente, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu semințe procesate,
amidon și produsele acestora, preparate coapte
și drojdie, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu semințe procesate, amidon și

produsele acestora, preparate coapte și drojdie,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu zahăr, îndulcitori naturali, glazuri dulci și
umpluturi, produse apicole, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu zahăr, îndulcitori
naturali, glazuri dulci și umpluturi, produse
apicole, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu gheață, înghețată, iaurt înghețat
și șerbeturi, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu gheață, înghețată, iaurt înghețat și
șerbeturi, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu cafea, ceaiuri, cacao și înlocuitori
ai acestora, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu cafea, ceaiuri, cacao și înlocuitori ai
acestora, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu pește, fructe de mare și moluște,
nu vii, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu pește, fructe de mare și moluște, nu vii,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
uleiuri și grăsimi comestibile, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu uleiuri și grăsimi
comestibile, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu produse lactate și înlocuitori,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
produse lactate și înlocuitori, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu ouă și produse din
ouă, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu ouă și produse din ouă, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu fructe, ciuperci,
legume, nuci și leguminoase prelucrate, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu fructe,
ciuperci, legume, nuci și leguminoase prelucrate,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
carne și produse din carne, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu carne și produse
din carne, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu aparate pentru parcuri de distracții
și terenuri de joacă, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu aparate pentru parcuri
de distracții și terenuri de joacă, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu jucării,
jocuri și articole de joacă, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu jucării, jocuri și articole
de joacă, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu articole și echipament de sport,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
articole și echipament de sport, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu decorațiuni
de perete și tavan, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu decorațiuni de perete și tavan,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu accesorii pentru îmbrăcăminte, articole de
cusut și articole decorative din materiale textile,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
accesorii pentru îmbrăcăminte, articole de cusut
și articole decorative din materiale textile, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu fructe,
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flori și legume artificiale, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu fructe, flori și legume
artificiale, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu articole de păr (decorativ, fixare
și protetice), servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu articole de păr (decorativ, fixare și
protetice), servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu articole pentru acoperirea capului,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
articole pentru acoperirea capului, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu articole de
încălțăminte, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu articole de încălțăminte, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu articole de
îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu articole de îmbrăcăminte, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
textile și înlocuitori, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu produse textile și înlocuitori,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu materiale textile, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu materiale textile, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu ațe și
fire, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu ațe și fire, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu fibre textile brute și înlocuitori,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
fibre textile brute și înlocuitori, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu veselă, articole
de bucătărie și recipiente, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu veselă, articole de
bucătărie și recipiente, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu ustensile de uz menajer
pentru curățat, perii și materiale pentru perii,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
ustensile de uz menajer pentru curățat, perii și
materiale pentru perii, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu ustensile cosmetice,
pentru igienă și pentru îngrijirea frumuseții,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
ustensile cosmetice, pentru igienă și pentru
îngrijirea frumuseții, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu mobilă și mobilier, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu uși, porți,
ferestre și jaluzele pentru ferestre din metal,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
uși, porți, ferestre și jaluzele pentru ferestre
din metal, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu uși, porți, ferestre și cadre nemetalice
pentru ferestre, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu uși, porți, ferestre și cadre
nemetalice pentru ferestre, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu materiale și elemente
de construcție și edificare, nemetalice, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu materiale și
elemente de construcție și edificare, nemetalice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu

umbrele și parasolare, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu umbrele și parasolare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu bagaje, pungi, portofele și alte accesorii,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu bagaje, pungi, portofele și alte accesorii,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu materiale și articole izolante și opritoare,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
materiale și articole izolante și opritoare, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
de imprimerie, papetărie și rechizite școlare,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
produse de imprimerie, papetărie și rechizite
școlare, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu hârtie și carton, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu hârtie și carton,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu instrumente muzicale, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu instrumente muzicale,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
instrumente pentru măsurarea timpului, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu instrumente
pentru măsurarea timpului, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu bijuterii, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu bijuterii,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu vehicule și mijloace de transport, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu vehicule
și mijloace de transport, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu îmbrăcăminte,
articole pentru acoperirea capului și încălțăminte
pentru personal medical și pacienți, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu îmbrăcăminte,
articole pentru acoperirea capului și încălțăminte
pentru personal medical și pacienți, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu aparate și
instrumente medicale și veterinare, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu aparate și
instrumente medicale și veterinare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu conținut
media, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu conținut media, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu aplicații software,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu aplicații software, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu software, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu software,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu materiale înregistrate, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu materiale înregistrate,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu aparate pentru cercetare științifică și de
laborator, aparate și simulatoare educaționale,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu aparate pentru cercetare științifică și de
laborator, aparate și simulatoare educaționale,
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servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu dispozitive optice, amplificatori și dispozitive
de corecție, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu dispozitive optice, amplificatori și
dispozitive de corecție, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu dispozitive electrice
științifice și de laborator pentru tratament, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu dispozitive
electrice științifice și de laborator pentru
tratament, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu dispozitive de măsurare, detectare,
monitorizare și control, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu dispozitive de măsurare,
detectare, monitorizare și control, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu aparate,
instrumente și cabluri pentru electricitate, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu aparate,
instrumente și cabluri pentru electricitate, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
dispozitive pentru tehnologia informației, audio-
vizuale, multimedia și fotografice, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu dispozitive
pentru tehnologia informației, audio-vizuale,
multimedia și fotografice, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu dispozitive
pentru siguranță, securitate, protecție și de
semnalizare, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu dispozitive pentru siguranță,
securitate, protecție și de semnalizare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu dispozitive
pentru navigare, ghidare, urmărire, direcționare
și creare hărți, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu dispozitive pentru navigare,
ghidare, urmărire, direcționare și creare hărți,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
generatoare de electricitate, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu generatoare de
electricitate, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu echipament pentru mișcare și
manevrare, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu echipament pentru mișcare și
manevrare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu echipament pentru măturare,
curățare și spălare, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu echipament pentru
măturare, curățare și spălare, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu materiale de
construcții și elemente din metal, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu materiale de
construcții și elemente din metal, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu articole de
fierărie, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu articole de fierărie, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu remedii naturale și
farmaceutice, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu remedii naturale și farmaceutice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu

preparate și materiale de diagnostic, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu preparate și
materiale de diagnostic, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu pansamente, bandaje
și plasturi medicali, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu pansamente, bandaje și plasturi
medicali, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu suplimente alimentare si preparate
dietetice, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu suplimente alimentare si preparate
dietetice, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu produse și articole pentru distrugerea
dăunătorilor, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu produse și articole pentru
distrugerea dăunătorilor, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu produse pentru
dezodorizarea și purificarea aerului, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu produse
pentru dezodorizarea și purificarea aerului,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu preparate și articole sanitare, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu preparate
și articole sanitare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu preparate și articole
dentare și produse medicinale pentru îngrijirea
dinților, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu preparate și articole dentare și
produse medicinale pentru îngrijirea dinților,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
combustibili și materiale pentru iluminat, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu combustibili
și materiale pentru iluminat, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu lubrifianți și unsori
industriale, ceară și lichide, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu lubrifianți și unsori
industriale, ceară și lichide, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu produse pentru
toaletă, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu produse pentru toaletă, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu uleiuri esențiale
și extracte aromatice, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu uleiuri esențiale și extracte
aromatice, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu preparate pentru curățare și
odorizante, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu preparate pentru curățare și
odorizante, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu vopsele, coloranți, pigmenți
și cerneluri, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu vopsele, coloranți, pigmenți și
cerneluri, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu diluanti și agenți de îngroșare,
coloranți și cerneluri, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu diluanti și agenți de
îngroșare, coloranți și cerneluri, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu substanțe,
produse și preparate chimice și elemente
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naturale, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu substanțe, produse și preparate
chimice și elemente naturale, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu detergenți pentru
uz industrial, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu detergenți pentru uz industrial,
organizare și realizare de târguri comerciale,
organizare și coordonare de târguri comerciale,
realizare de târguri și expoziții virtuale online,
servicii de târguri comerciale și de expoziții
comerciale, servicii de relații cu publicul, servicii
de fidelizare, motivare și recompensare, servicii
de asistență și consultanță pentru publicitate,
marketing și promovare, prezentări de produse
și servicii de afișare a produselor, furnizare
și închiriere de spațiu, timpi și mijloace de
publicitate, distribuirea de materiale publicitare,
de marketing și materiale promoționale, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu săpunuri
și detergenți medicinali și dezinfectanți, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu săpunuri
și detergenți medicinali și dezinfectanți, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
dezinfectanți și antiseptice, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu dezinfectanți și
antiseptice, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu instrumente pentru igienă și
frumusețe pentru oameni și animale, acționate
manual, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu instrumente pentru igienă și
frumusețe pentru oameni și animale, acționate
manual, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu tacâmuri, cuțite de bucătărie și
ustensile de tăiat de bucătărie, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu tacâmuri, cuțite
de bucătărie și ustensile de tăiat de bucătărie,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
roboți industriali, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu roboți industriali, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu mănuși chirurgicale,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
mănuși chirurgicale, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu măşti sanitare, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu măşti
sanitare, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu mănuși de uz medical, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu mănuși de
uz medical, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu mănuși de protecție de uz medical,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
mănuși de protecție de uz medical, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu părți și
accesorii pentru vehicule, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu părți și accesorii pentru
vehicule.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, distribuție prin conducte și cabluri,

servicii de parcare și depozitare de vehicule,
servicii de informare, de consiliere și de
rezervare în legătură cu transportul, servicii
de închiriere în legătură cu transport și
depozitare, logistică de transport, transport și
livrare de bunuri, servicii de distribuție, distribuție
(transport) de mărfuri pentru vânzarea cu
amănuntul, colectare, transport și livrare de
produse, transport de marfă și cargo și servicii
de debarasare, livrare de alimente și băuturi
preparate pentru consum, livrarea de mărfuri,
servicii de livrare, servicii de manipulare și de
încărcare a mărfii, servicii de transport, servicii
de transport comercial de mărfuri.

───────

(210) M 2021 07282 (111)182261
(151) 11/10/2021
(732) HON TRANS INTERMED S.R.L.,

STR. STOIAN MILITARU NR. 97,
CAMERA 1, BL. 4, SC. C, ET. 1,
AP. 24, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

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

(540)

HON TRANS

(531) Clasificare Viena: 15.01.01; 27.05.01;
27.05.17

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

39. Transport, transport terestru, transport
rutier, organizarea transportului, organizarea
transportării, transport și depozitare, servicii
de transport, transport de marfă, logistică
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de transport, depozitarea mărfurilor, servicii
de depozitare, transport de bunuri, transport
de mărfuri, transport cu camionul, transport
rutier de mărfuri, servicii de transport rutier,
organizarea transportului de mărfuri, ambalarea
și depozitarea mărfurilor, organizarea de
călătorii, servicii de distribuție, distribuție
(transport) de mărfuri pe șosea, servicii
de distribuție de mărfuri paletizate, transport
cu vehicule grele de marfă, transportul
containerelor de marfă cu camionul, servicii
specifice agențiilor de transport de marfă,
transport cu camionul.

───────

(210) M 2021 07287 (111)182228
(151) 11/10/2021
(732) EVOLUCE SRL, BULEVARDUL

CHIMIEI NR. 23, BL. E1-2, SC.
B, ET. 3, AP. 2, JUD. IAȘI, IAȘI,
700391, IAȘI, ROMANIA

(740) CABINET MARILENA COMANESCU,
BLVD. ION IONESCU DE LA BRAD
NR. 65, ET. 1, APT 5, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, 010588, ROMANIA

(540)

EVOLUCE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Servicii de vânzare cu ridicata și cu
amănuntul, inclusiv în magazine, prin comandă
poștală și vânzare cu amănuntul prin mijloace
electronice, toate pentru iluminat, în legătură
cu corpuri de iluminat și componente pentru
iluminat, publicitate, furnizare de informații
comerciale și profesionale cu privire la corpuri
si componente de iluminat, administraţie
comercială, lucrări de birou, servicii de preluare
de comenzi telefonice pentru terţi, servicii
de inventariere a stocurilor, administrare a
programelor de stimulare pentru promovarea
vânzărilor, administrarea afacerilor magazinelor
de comerţ cu amănuntul, servicii de comandă
(pentru terţi), servicii administrative pentru
preluarea comenzilor, prelucrarea administrativă
a datelor, prelucrare administrativă de comenzi
de marfă, servicii de consultanţă în afaceri
privind marketingul, consultanţă în planificarea
afacerilor, asistenţă în domeniul marketingului,
servicii de consiliere referitoare la tranzacţii

comerciale, servicii de consultanţă privind
prelucrarea electronică a datelor, intermedierea
contractelor de cumpărare şi vânzare pentru
terţi, consultanţă în afaceri, în domeniul
transportului şi al livrărilor, gestionare de fişiere
informatice, intermediere în acordurile privind
vânzarea-cumpărarea de bunuri, intermedierea
de contacte comerciale şi economice,
intermediere în materie de contracte de vânzare-
cumpărare de bunuri, servicii de colaborări
de afaceri în reţea, furnizare de informaţii
cu privire la vânzări comerciale, vânzare cu
amănuntul cu privire la iluminat, vânzare cu
amănuntul cu ajutorul rețelelor mondiale de
calculatoare în domeniul iluminatului, prezentare
de produse în scopuri promoţionale, servicii de
vânzare cu amănuntul cu ajutorul cataloagelor în
materie de iluminat, servicii de agenţii de import-
export, prelucrare electronică a comenzilor,
servicii în materie de comerţ electronic, respectiv
furnizarea de informaţii cu privire la produse
prin intermediul reţelei de telecomunicaţii şi
în scop publicitar şi în vederea vânzării,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
echipamente de iluminat, servicii de import
şi export, marketing pe internet, servicii de
comenzi online, prezentarea produselor prin
toate mijloacele de comunicare pentru vânzarea
cu amănuntul, servicii de publicitate pentru
vânzarea de produse, promovarea vânzărilor,
administrarea vânzărilor.

───────
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(210) M 2021 07294 (111)182562
(151) 12/10/2021
(732) SC WINGS EAT SRL, STR. CODRII

NEAMŢULUI NR.13, BL. NB 1,
SC.3, ET.9, AP.186, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

STREET FOOD wing
eat FRIED BITES

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 26.01.02
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii oferite
de un fast food, servicii oferite de un coffee shop,
servicii oferite de restaurant.

───────

(210) M 2021 07296 (111)182229
(151) 12/10/2021
(732) LAPIOLA SRL, STR. COSTEA

VODĂ NR. 77, CAMERA 3, SAT
VALEA ADÂNCĂ, JUD. IAŞI,
COMUNA MIROSLAVA, IAȘI,
ROMANIA

(740) PROTECTMARK SRL, STR. ŢUŢEA
PETRE NR. 5, BL. 909, TR. 1, ET.
3, AP. 11, CAM. 3, JUD. IAŞI, IAŞI,
700730, IAȘI, ROMANIA

(540)

OALA cu GUST

(531) Clasificare Viena: 11.01.02; 11.03.18;
26.01.01; 29.01.01; 29.01.02; 29.01.06;
29.01.08; 27.05.01; 27.05.17

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

29. Pastă de ardei conservată, albumină pentru
uz culinar, lapte de albumină, proteine din lapte,
alginaţi pentru uz culinar, lapte de migdale pentru
uz culinar, lapte de migdale, băuturi pe bază de
lapte de migdale, migdale, măcinate, aloe vera
preparată pentru consum uman, anşoa, nu viu,
măduvă de animale alimentară, piure de mere,
aranjamente din fructe procesate, anghinare,
conservată, pastă de pătlăgele vinete, pastă
de vinete, bacon (slănină), fasole, conservată,
fructe de pădure, conservate, cuiburi de păsări
comestibile, caltaboş cu sânge, cârnaţi cu
sânge, ulei de oase, comestibil, preparate
pentru fabricarea bulionului, fiertură, bullion,
concentrate de fiertură, concentrate de bullion,
bulgogi, unt, cremă de unt, nuci glasate,

(591) Culori revendicate: portocaliu (HEX
#E7501C, #F08220), galben (HEX
#F9AE31), negru, alb



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 06/2022

1225

caviar, mezeluri, brânză, scoici, nu vii, unt de
cacao alimentar, unt de nucă de cocos, nucă
de cocos, deshidratată, grăsime din nucă de
cocos, ulei de nucă de cocos alimentar, lapte
de nucă de cocos, lapte de nucă de cocos
pentru uz culinar, băuturi pe bază de lapte
de nucă de cocos, compoturi, lapte condensat,
crenvurşti prăjiţi în aluat pe băţ, chiftele din
brânză de vaci, compot de merişoare, raci,
nu vii, smântână (produse lactate), crochete,
crustacee, nu vii, fructe cristalizate, fructe
glazurate, lapte bătut, curmale, ouă, ulei de
măsline extra virgin alimentar, falafel, amestecuri
cu conţinut de grăsimi pentru feliile de pâine,
grăsimi comestibile, substanţe grase pentru
fabricarea grăsimilor comestibile, fileuri de peşte,
peşte, nu viu, peşte, conservat, peşte, la
conservă, hrană pentru peşti pentru consum
uman, spumă de peşte, icre de peşte, preparate,
produse alimentare pe bază de peşte, nuci
condimentate, carne uscată prin îngheţare,
carne liofilizată, legume uscate prin îngheţare,
legume liofilizate, fructe, conservate, fructe,
înăbuşite, jeleuri de fructe, pulpă de fructe, salate
de fructe, coajă de fructe, chipsuri din fructe,
fructe conservate în alcool, gustări pe bază
de fructe, fructe congelate, fructe, la conservă,
vânat, nu viu, usturoi conservat, gelatină,
castraveciori, gem de ghimbir, guacamole,
şuncă, alune, preparate, heringi, nu vii, crevurşti
pentru hot dog, humus, insecte comestibile,
nu vii, gelatină alimentară, gemuri, jeleuri
alimentare, chefir, kimchi, klipfish (cod sărat şi
uscat), lapte de iapă fermentat/cumâs, untură,
alge de mare, conservate, lecitină pentru uz
culinar, suc de lămâie pentru uz culinar, linte,
conservată, ulei alimentar din seminţe de in,
pate de ficat, pastă de ficat, ficat, homari, nu
vii, chipsuri de cartofi cu conţinut scăzut de
grăsimi, ulei de porumb alimentar, margarină,
marmeladă, carne, piftie din carne, extracte din
carne, carne, conservată, carne, la conserve,
lapte, băuturi din lapte, cu conţinut predominant
de lapte, produse din lapte, băutură din lapte
şi fructe, fermenţi din lapte pentru uz culinar,
substituenţi de lapte, ciuperci, conservate, midii,
nu vii, lichior de ouă non-alcoolic, paste de
întins pe pâine pe bază de nuci, nuci, preparate,
lapte de ovăz, uleiuri alimentare, ulei de măsline
alimentar, măsline, conservate, inele de ceapă,
ceapă, conservată, stridii, nu vii, ulei din
sâmburi de palmier alimentar, ulei de palmier
alimentar, unt de arahide, lapte de arahide
pentru uz culinar, lapte de arahide, băuturi pe
bază de lapte de arahide, arahide, preparate,
mazăre, conservată, pectină pentru uz culinar,
murături, polen preparat ca produs alimentar,

porc, chipsuri de cartofi, chiftele din cartofi, fulgi
de cartofi, găluşte pe bază de cartofi, păsări de
curte, nu vii, pudră de ouă, lapte praf, creveţi, nu
vii, pastă de fructe presate, lapte acru, stafide,
ulei de rapiţă alimentar, cheag, lapte de orez,
lapte de orez pentru uz culinar, lapte fermentat
gătit, somon, nu viu, cărnuri sărate, peşte
sărat, sardine, nu vii, varză murată, învelişuri
pentru cârnaţi, naturale sau artificiale, cârnaţi,
cârnaţi în aluat, castraveţi de mare, nu vii,
extracte din alge de mare alimentare, seminţe,
preparate, ulei de susan alimentar, moluşte,
nu vii, smântână, preparate pentru supă, supe,
boabe de soia, conservate, alimentare, lapte de
soia, ulei alimentar din boabe de soia, pateuri
tartinabile, turtiţe din soia, languste, nu vii, seu
alimentar, ulei alimentar de floarea soarelui,
seminţe de floarea soarelui, preparate, porumb
dulce, procesat, tahini, tofu, turtiţe din tofu,
piure de tomate, suc de tomate pentru gătit,
pastă de tomate, burtă, trufe, conservate, ton,
nu viu, preparate pentru supa vegetală, sucuri
vegetale pentru gătit, salate vegetale, spume
vegetale, pastă vegetală de dovlecel, cremă pe
bază de legume, legume, conservate, legume,
gătite, legume, uscate, legume, la conservă,
zer, frişcă, albuş de ou, yakitori, iaurt, gălbenuş
de ou, piele de tofu, tempeh, satay, legume,
procesate, fructe, procesate, ratatouille, duck
confits, andouillettes, budincă albă, choucroute
garnie, hash browns, omletă, rulouri de varză
umplute cu carne, concentrat pe bază de
legume pentru gătit, concentrat pe bază de
fructe pentru gătit, creme tartinabile pe bază de
legume, agar-agar pentru scop culinar, branză
quark, brânză cottage, băuturi pe bază de acid
lactic, flori comestibile, uscate, ghimbir glasat,
ghimbir, conservat, ghimbir murat, zacuscă,
sarmale, sarmale în foi de viță, jeleuri, dulcețuri,
compoturi, paste de fructe și legume, carne și
produse din carne, fructe, ciuperci, legume, nuci
și leguminoase prelucrate, mâncăruri preparate,
alimente semipreparate și gustări sărate, tocană,
tocană de legume.
35. Administrarea programelor de fidelizare
a consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziţie, asistenţă administrativă
pentru a răspunde la cererile de ofertă, asistenţă
administrativă pentru a răspunde la cererile de
propuneri (RPF), publicitate, servicii de agenţie
de publicitate, închirierea spaţiului publicitar,
publicitate prin poştă, închirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, producţia
de clipuri publicitare, servicii de planificare
a programărilor (funcţii de birou), servicii de
reamintire a programărilor (funcţii de birou),
licitare, postarea de afişe publicitare, închirierea
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panourilor de afişaj (panouri publicitare),
ţinerea evidenţei contabile, contabilitate,
asistenţă în managementul afacerilor, întrebări
privind afacerile, auditul afacerilor, consultanţă
în organizarea şi managementul afacerilor,
consultanţă în managementul afacerilor,
servicii specializate privind eficienţa afacerilor,
evaluări ale afacerilor, investigaţii privind
afacerile, consultanţă în organizarea afacerilor,
cercetări privind afacerile, servicii de
consiliere privind managementul afacerilor,
consultanţă profesională în afaceri, oferirea de
informaţii în domeniul afacerilor, managementul
afacerilor, managementul afacerilor hoteliere,
managementul afacerilor cu privire la
furnizorii de servicii indepedente, furnizarea
de informaţii de afaceri prin intermediul
unui site web, managementul afacerilor cu
privire la programele de rambursare pentru
terţi, servicii de intermediere afacerilor cu
privire la cu potrivirea potenţialilor investitori
privaţi cu antreprenorii care au nevoie de
finanţare, servicii de agenţie de informaţii
comerciale, asistenţă privind managementul
comercial sau industrial, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor şi serviciilor, administrare
comercială privind licenţierea bunurilor şi
serviciilor aparţinând terţilor, oferirea de
informaţii de contact comerciale şi de afaceri,
servicii de intermediere comercială, servicii de
informaţii competitive, compilarea de informaţii
în baze de date computerizate, compilarea
statisticilor, compilarea indexurilor de informaţii
pentru scopuri comerciale sau publicitare,
managementul computerizat al fişierelor,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
relaţiile publice, consultanţă privind strategiile
de comunicare în publicitate, analiza costurilor,
căutare de date în fişierele calculatorului pentru
terţi, demonstraţii cu produse, dezvoltarea
de concepte publicitare, publicitate directă
prin poştă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eşantioane, întocmirea extraselor
de cont, prognoze economice, servicii de
agenţie de ocupare a forţei de muncă, audit
financiar, servicii de registru de cadouri, servicii
de agenţie de import-export, managementul
interimar al afacerii, servicii de facturare,
servicii de aşezare în pagină pentru scopuri
publicitare, studii de marketing, servicii de
informaţii privind marketing-ul, cercetare de
marketing, marketing, marketing în cadrul editării
produselor software, servicii de relaţii media,
servicii de comunicaţii corporative, închiriere de
echipament de birou în spații pentru co-working,
servicii de lobby commercial, machetare pentru

promoţiile publicitare sau de vânzări, negocierea
şi încheierea de tranzacţii comerciale pentru
terţi, negocierea contractelor de afaceri pentru
terţi, închiriere de echipamente şi maşini
de birou, publicitate online pe o reţea de
calculatoare, furnizarea unei pieţe comerciale
online pentru cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri
şi servicii, sondaje de opinie, organizarea de
expoziţii în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de târguri cu scop comercial sau
publicitar, organizarea de spectacole de modă
în scopuri promoţionale, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistenţă de
afaceri), publicitate cu plata per click, întocmirea
ştatelor de plată, consultanţă în domeniul
managementului personalului, recrutarea de
personal, servicii de fotocopiere, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopuri
de comercializare cu amănuntul, servicii de
comparare a preţurilor, servicii de achiziţie
pentru terţi (achiziţionarea de bunuri şi servicii
pentru alte afaceri), promovarea bunurilor şi
serviciilor prin sponsorizarea evenimentelor,
testare psihologică în vederea selectării de
personal, relaţii publice, publicarea de texte
publicitare, închirierea de material publicitar,
publicitate radio, înregistrarea comunicărilor şi
datelor scrise, servicii administrative pentru
relocarea afacerilor, furnizarea de clasamente
ale utilizatorilor în scopuri comerciale sau
publicitare, servicii oferite de centrale telefonice,
servicii de comerț cu amănuntul în legătură cu
produse de brutărie, profilarea consumatorilor
în scopuri comerciale sau de marketing,
promovarea vânzarilor pentru terţi, închirierea
de standuri de vânzare, scrierea de scenarii în
scopuri de publicitate, optimizare pe motoarele
de căutare pentru promovarea vânzărilor,
servicii de secretariat, aranjarea vitrinelor
pentru magazine, stenografiere, căutarea de
sponsorizări, sistematizarea informaţiilor în baze
de date computerizate, marketing cu public
ţintă, pregătirea documentaţiei fiscale, servicii
de depunere a documentaţiei fiscale, servicii
de telemarketing, producerea de programe
de teleshopping, publicitate prin televiziune,
transcrierea comunicărilor (lucrări de birou),
dactilografiere, actualizarea materialelor de
publicitate, actualizarea şi menţinerea datelor în
bazele de date computerizate, actualizarea şi
menţinerea informaţiilor în registre, închirierea
automatelor pentru vânzarea de produse,
optimizarea traficului site-urilor web, indexare
web pentru scopuri comerciale sau publicitare,
procesarea cuvintelor, scrierea de texte
publicitare, scrierea de curriculum vitae pentru
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terţi, scrierea de CV-uri pentru terţi, servicii de
comerţ, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online,
servicii de informare a consumatorilor.
43. Servicii de unităţi de cazare (hoteluri,
pensiuni), servicii de lounge cu narghilea,
servicii de bar, servicii de pensiune, rezervări
la pensiuni, pensiuni pentru animale, servicii
de cafenea, servicii de bufet, furnizarea de
facilităţi pentru camping, servicii de cantină,
închirierea de scaune, mese, feţe de masă,
sticlărie, închirierea aparatelor de gătit, servicii
de creşă (crèche), închirierea dozatoarelor
de apă potabilă, servicii de catering care
constau în furnizarea de produse alimentare
şi băuturi, sculptură în alimente, servicii de
tabere de vacanţă (cazare), servicii hoteliere,
rezervări de hoteluri, închirierea aparatelor de
iluminat, închirierea sălilor de şedinţe, servicii
de motel, servicii de recepţie pentru cazare
temporară (gestionarea sosirilor şi plecărilor),
servicii de restaurant, servicii de restaurant
cu autoservire, servicii de bufet pentru gustări
(snack-bar), închirierea de (locuinţe pentru)
cazare temporară, rezervări pentru cazarea
temporară, închirierea corturilor, servicii de case
de vacanţă, închirierea clădirilor transportabile,
servicii de restaurante udon and soba, decorare
de alimente, decorarea de torturi, informații
și consiliere cu privire la prepararea de
mâncăruri, servicii de bucătari personali, servicii
de restaurante washoku, organizare de recepții
pentru nunți (mâncare și băutură).

───────

(210) M 2021 07299 (111)182525
(151) 12/10/2021
(732) Belei Cristian Liuţă, FDT. PĂCII

NR.14, JUD. HUNEDOARA,
SIMERIA, HUNEDOARA,
ROMANIA

(540)

TRUST GROUP REAL ESTATE

(531) Clasificare Viena: 02.09.16; 27.05.01;
27.05.17; 27.05.24

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

36. Managementul apartamentelor, închirierea
apartamentelor, evaluare financiară (asigurări,
servicii bancare, imobiliare), afaceri imobiliare,
închirierea bunurilor imobiliare, servicii de
agenție imobiliară, activități de broker imobiliar,
evaluări imobiliare, management imobiliar,
colectarea chiriilor.

───────
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(210) M 2021 07300 (111)182515
(151) 12/10/2021
(732) UPTOWN ESTATE SRL, B-

DUL FERDINAND I NR. 70, ET.
3, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

UPTOWN REAL
ESTATE AGENCY

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.05.24; 26.01.02; 26.01.03; 26.11.05;
26.11.07

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

36. Managementul apartamentelor, închirierea
apartamentelor, evaluare financiară (asigurări,
servicii bancare, imobiliare), afaceri imobiliare,
închirierea bunurilor imobiliare, servicii de
agenție imobiliară, activități de broker imobiliar,
evaluări imobiliare, management imobiliar,
colectarea chiriilor.

───────

(210) M 2021 07301 (111)182527
(151) 12/10/2021
(732) CLUB SPORTIV HUNEDOARA, B-

DUL MIHAI VITEAZU NR. 6 A, JUD.
HUNEDOARA , HUNEDOARA,
HUNEDOARA, ROMANIA

(540)

F.C. CORVINUL
HUNEDOARA 1921

(531) Clasificare Viena: 03.07.21; 27.05.01;
27.05.17; 26.01.05; 26.01.02; 29.01.04

clase:
14. Butoni de cămașă, insigne, medalii, ace
de cravată, agrafe de cravată, toate produsele
folosite pentru activităţile sportive.
16. Panouri publicitare din hârtie sau carton,
semne de cărți, fanioane din hârtie, calendare,
stegulețe din hârtie, fluturași publicitari, agende,
postere, toate produsele folosite pentru
activităţile sportive.
25. Articole de îmbrăcăminte, șorțuri, curele,
chiloți tip boxeri, șepci, mănuși, șosete- tălpici,
jachete, cravate, cămăși, șosete, maieuri,
ciorapi, lenjerie de corp, flanele/pulovere/
hanorace (pulovere), tricouri cu mânecă scurtă,
colanţi, veste, jambiere, articole sport din jerseu,
fulare, eșarfe, treninguri, toate aceste produse
folosite in domeniul sportiv.
28. Mingi pentru jocuri sportive.

───────

(591) Culori revendicate: albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2021 07315 (111)182579
(151) 12/10/2021
(732) ADFA OOPS SRL, INTRAREA

VIOLETELOR NR. 8, BL. N26, SC.
A, AP. 5, JUD. VÂLCEA, RÂMNICU
VÂLCEA, 240626, VALCEA,
ROMANIA
FLORIN CATRINOIU, INTRAREA
VIOLETELOR NR. 8, BL. N26, SC.
A, AP. 5, JUD. VÂLCEA, RÂMNICU
VÂLCEA, 240626, VALCEA,
ROMANIA

(540)

Oops!

clase:
29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă,
lapte, brânză, unt, iaurt și alte produse lactate,
uleiuri și grăsimi comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
faină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, plante aromatice
conservate, oțet, sosuri și alte condimente,
gheață (apă înghețată).
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
și forestiere, brute și neprelucrate, cereale și
semințe crude și neprocesate, fructe și legume
proaspete, plante aromatice proaspete, plante și
flori naturale, bulbi, răsaduri și semințe pentru
plantare, animale vii, hrană și băuturi pentru
animale, malț.

39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2021 07320 (111)182574
(151) 12/10/2021
(732) RAMONA OCTAVIANA

GHEORGHE, STRADA GURA
IALOMIȚEI NR. 22A, SC A ET. 2
AP. 6, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL AUTORIZAT
POPESCU MAGDALENA-DANIELA
LEGAL2M, SPLAIUL UNIRII NR. 10,
BL. B5, SC. 1, ET. 4, AP. 10, SECTOR
4, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Mind Health Center

(531) Clasificare Viena: 29.01.01; 29.01.03;
29.01.04; 27.05.01; 26.01.01; 26.11.02;
26.11.12

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

41. Educaţie, furnizarea de instruire, activităţi
culturale.
44. Servicii medicale, servicii de îngrijire sanitară
şi de înfrumuseţare pentru persoane.

───────

(531) Clasificare Viena: 29.01.01; 27.05.01
(591) Culori revendicate: portocaliu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

(591) Culori revendicate: albastru (HEX
#082BF7), verde (HEX #05D118, HEX
#356C08) , roșu (HEX #F9061D)

În conformitate cu prevederile art. 22 din Legea
nr. 84/1998, republicată, conform adresei
înregistrată cu nr. OSIM 1003586 din data

07.02.2022 solicitantul nu revendică un drept
exclusiv asupra denumirii: "Mind Health Center".
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(210) M 2021 07321 (111)182644
(151) 12/10/2021
(732) HORNEXPERT MEDIA, STR.

MIRCEA ELIADE, NR. 4, AP. 3,
SAT BUSCOV, JUD. PRAHOVA,
COMUNA BUSCOV, PRAHOVA,
ROMANIA

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

(540)

REGATUL LUI ENROH
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
28. Accesorii de mobilier pentru păpuși,
accesorii pentru copt și gătit de jucărie,
accesorii pentru haine de păpuși, accesorii
pentru păpuși, aeronave de jucărie, animale de
jucărie, animale de jucărie cu motor, aparate
pentru jocuri, arme de jucărie, arme ninja de
jucărie, armură de jucărie, avioane de jucărie,
baloane, baghete magice de jucărie, avioane
de jucărie cu telecomandă, bani de jucărie,
bastoane luminoase cu leduri (jucării), bastoane
pentru majorete, biciclete de jucărie, bile de joc,
binocluri de jucărie, bowling (jocuri), bărci de
jucărie, bărci de jucărie în miniatură, camioane
de jucărie, capse detonante (jucării), case de
jucărie modulare, case de păpuși, castele de
jucărie, căluți-balansoar (jucării), cărucioare de
jucărie, cărucioare pentru păpuși, căsuțe de
jucărie, căști pentru păpuși, chitare de jucărie,
coarde de sărit, corturi de joacă, covoare de
joacă puzzle (jucării), cozi de zmeu, console
de jocuri portabile, cutii de scrisori de jucărie,
cuburi de construcții care pot fi îmbinate (jucării),
cuburi de construit magnetice fiind jucării, crose
de jucat hochei pentru jocuri de masă, cutii
pentru accesorii de joacă, decorațiuni pentru
căsuțe de păpuși, cutii pentru vehicule de jucărie,
decoruri de jucărie pentru jocuri cu figurine
reprezentând eroi de acțiune, discuri zburătoare
(jucării), drone (jucării), echipament de jonglerie,
echipament sportiv de jucărie, echipamente
pentru jocuri corintice, elemente de construcții
(jucării), figurine ale eroilor de acțiune, figurine cu
gât flexibil, figurine de acțiune (jucării), figurine
de jucărie, figurine de jucărie care pot lua diferite
forme, flori de jucărie, fluiere (jucării), găleți
(articole de joacă), garaje de jucărie, goarne de
jucărie, jocuri, jucării, jucării care se suprapun,
jucării comercializate la set, jucării cu baterii,

jucării cu apă, jucării cu cheiță, jucării cu roți,
jucarii de desenat, jucării de bambus, jucării
cu telecomandă, jucării de construit, jucării de
construit care se îmbină, jucării de călărit, jucării
de exterior, jucării de lemn, jucării de pluș, jucării
de nisip, jucării din lemn, jucării din metal, jucării
din pânză, jucarii inteligente, jucării din plastic,
jucării din pluș inteligente, jucării din plastic
pentru baie, jucării flexibile, jucării pentru copii,
jucării pentru apă, jucării sub formă de puzzle-uri,
jucării sub formă de imitații de alimente, jucării
robot care se transformă, jucării puse în vânzare
sub formă de seturi, machete de vehicule,
machete de trenuri, machete de structuri (jucării),
machete de rachete de jucărie, machete de
motoare pentru automobile, de jucărie, machete
de mașini de jucărie cu radio comandă, machete
în miniatură de mașini (jucării sau articole de
joacă), machete de elicopter, locuri de joacă,
machete de jucării sub formă de mașini, măști
de jucărie, marionete, mașini automate pentru
jocuri, mașini de jucărie cu pedale, mâncare
de jucărie, mingi de joc, mingi pentru jocuri,
miniaturi pentru jocuri, păpuși, mori de vânt
de jucărie, moriști de vânt, paturi de păpuși,
pești de jucărie, personaje umane de jucărie,
piane de jucărie, personaje de jucărie fantastice,
piese de zmeu, piese de jucărie pentru construit
cu cuplaje, piste pentru machete de vehicule,
pistoale cu apă (articole de joacă), pistoale cu
aer comprimat (jucării), puști de jucărie, puzzle-
uri cub, puzzle-uri (jucării), puzzle-uri, plastilină,
plastilină de jucărie, plastilină fosforescenta,
pistoale de apă, pomi de crăciun de jucărie,
sănii (echipament recreativ), săbii de jucărie,
săgeți de jucărie, puzzle-uri logice de manipulat,
puzzle-uri mozaic, rachete de jucărie, roboți
de jucărie, săgeți și arcuri de jucărie, seturi
de asamblare de figurine, seturi de baghete și
soluție de făcut baloane, seturi de bucătărie
de jucărie, seturi de chimie de jucărie, seturi
de cusut de jucărie, seturi de joacă cu figurine
de jucărie, seturi de jucării, seturi de jucării
cu unelte de tâmplărie, seturi de machete de
avioane, seturi de machete de mașini de curse,
seturi de machete de tren, seturi de masă
de jucărie, seturi de păpuși, seturi de piese
(vândute în întregime) pentru construirea de
machete, seturi de tipărire de jucărie, seturi de
tren, sfori pentru zmeie, tablă de șah sau de
dame, titireze (jucării), ținte, trambuline, ursuleți
de pluș, vagoane de jucărie, vehicule de jucărie
cu scaune, vehicule cu patru roți pentru copii
(jucării), vehicule (jucării), vehicule de jucărie
pentru copii, vehicule de jucărie pentru călărit,
vehicule de jucărie motorizate pentru călărit,
xilofoane sub formă de jucării muzicale, vehicule
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în miniatură turnate, vehicule robot de jucărie
care se transformă, yoyo, zmeie.
35. Publicitate, servicii de vânzare cu
amănuntul, servicii de vânzare cu ridicata,
servicii de vânzare online în legătură cu,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu: accesorii de mobilier pentru
păpuși, accesorii pentru copt și gătit de jucărie,
accesorii pentru haine de păpuși, accesorii
pentru păpuși, aeronave de jucărie, animale de
jucărie, animale de jucărie cu motor, aparate
pentru jocuri, arme de jucărie, arme ninja de
jucărie, armură de jucărie, avioane de jucărie,
baloane, baghete magice de jucărie, avioane
de jucărie cu telecomandă, bani de jucărie,
bastoane luminoase cu leduri (jucării), bastoane
pentru majorete, biciclete de jucărie, bile de joc,
binocluri de jucărie, bowling (jocuri), bărci de
jucărie, bărci de jucărie în miniatură, camioane
de jucărie, capse detonante (jucării), case de
jucărie modulare, case de păpuși, castele de
jucărie, căluți-balansoar (jucării), cărucioare de
jucărie, cărucioare pentru păpuși, căsuțe de
jucărie, căști pentru păpuși, chitare de jucărie,
coarde de sărit, corturi de joacă, covoare de
joacă puzzle (jucării), cozi de zmeu, console
de jocuri portabile, cutii de scrisori de jucărie,
cuburi de construcții care pot fi îmbinate (jucării),
cuburi de construit magnetice fiind jucării, crose
de jucat hochei pentru jocuri de masă, cutii
pentru accesorii de joacă, decorațiuni pentru
căsuțe de păpuși, cutii pentru vehicule de jucărie,
decoruri de jucărie pentru jocuri cu figurine
reprezentând eroi de acțiune, discuri zburătoare
(jucării), drone (jucării), echipament de jonglerie,
echipament sportiv de jucărie, echipamente
pentru jocuri corintice, elemente de construcții
(jucării), figurine ale eroilor de acțiune, figurine cu
gât flexibil, figurine de acțiune (jucării), figurine
de jucărie, figurine de jucărie care pot lua diferite
forme, flori de jucărie, fluiere (jucării), găleți
(articole de joacă), garaje de jucărie, goarne de
jucărie, jocuri, jucării, jucării care se suprapun,
jucării comercializate la set, jucării cu baterii,
jucării cu apă, jucării cu cheiță, jucării cu roți,
jucarii de desenat, jucării de bambus, jucării
cu telecomandă, jucării de construit, jucării de
construit care se îmbină, jucării de călărit, jucării
de exterior, jucării de lemn, jucării de pluș, jucării
de nisip, jucării din lemn, jucării din metal, jucării
din pânză, jucarii inteligente, jucării din plastic,
jucării din pluș inteligente, jucării din plastic
pentru baie, jucării flexibile, jucării pentru copii,
jucării pentru apă, jucării sub formă de puzzle-uri,
jucării sub formă de imitații de alimente, jucării
robot care se transformă, jucării puse în vânzare
sub formă de seturi, machete de vehicule,

machete de trenuri, machete de structuri (jucării),
machete de rachete de jucărie, machete de
motoare pentru automobile, de jucărie, machete
de mașini de jucărie cu radio comandă, machete
în miniatură de mașini (jucării sau articole de
joacă), machete de elicopter, locuri de joacă,
machete de jucării sub formă de mașini, măști
de jucărie, marionete, mașini automate pentru
jocuri, mașini de jucărie cu pedale, mâncare
de jucărie, mingi de joc, mingi pentru jocuri,
miniaturi pentru jocuri, păpuși, mori de vânt
de jucărie, moriști de vânt, paturi de păpuși,
pești de jucărie, personaje umane de jucărie,
piane de jucărie, personaje de jucărie fantastice,
piese de zmeu, piese de jucărie pentru construit
cu cuplaje, piste pentru machete de vehicule,
pistoale cu apă (articole de joacă), pistoale cu
aer comprimat (jucării), puști de jucărie, puzzle-
uri cub, puzzle-uri (jucării), puzzle-uri, plastilină,
plastilină de jucărie, plastilină fosforescenta,
pistoale de apă, pomi de crăciun de jucărie,
sănii (echipament recreativ), săbii de jucărie,
săgeți de jucărie, puzzle-uri logice de manipulat,
puzzle-uri mozaic, rachete de jucărie, roboți
de jucărie, săgeți și arcuri de jucărie, seturi
de asamblare de figurine, seturi de baghete și
soluție de făcut baloane, seturi de bucătărie
de jucărie, seturi de chimie de jucărie, seturi
de cusut de jucărie, seturi de joacă cu figurine
de jucărie, seturi de jucării, seturi de jucării
cu unelte de tâmplărie, seturi de machete de
avioane, seturi de machete de mașini de curse,
seturi de machete de tren, seturi de masă
de jucărie, seturi de păpuși, seturi de piese
(vândute în întregime) pentru construirea de
machete, seturi de tipărire de jucărie, seturi de
tren, sfori pentru zmeie, tablă de șah sau de
dame, titireze (jucării), ținte, trambuline, ursuleți
de pluș, vagoane de jucărie, vehicule de jucărie
cu scaune, vehicule cu patru roți pentru copii
(jucării), vehicule (jucării), vehicule de jucărie
pentru copii, vehicule de jucărie pentru călărit,
vehicule de jucărie motorizate pentru călărit,
xilofoane sub formă de jucării muzicale, vehicule
în miniatură turnate, vehicule robot de jucărie
care se transformă, yoyo, zmeie.

───────
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(210) M 2021 07325 (111)182329
(151) 12/10/2021
(732) AHOLD DELHAIZE LICENSING

SÀRL, RUE JEAN-FRANÇOIS
BARTHOLONI 4-6, GENEVA, 1204,
ELVEȚIA

(740) SIMION & BACIU - CONSILIERE IN
PROPRIETATE INTELECTUALA SRL,
STR. NATAȚIEI NR. 63, BUCUREȘTI,
013322, ROMANIA

(540)

Gustona

(531) Clasificare Viena: 29.01.02; 29.01.03;
29.01.06; 27.05.01; 06.07.25

clase:
5. Substanțe dietetice de uz medical, alimente
pentru copii, copii mici și pacienți, bebeluși
și sugari, preparate și suplimente alimentare
de toate tipurile, tonice, preparate cu vitamine,
alimente pentru suplimentarea dietelor sau
a preparatelor pentru slăbire, toate cu efect
terapeutic, preparate cu efect terapeutic
conținând catalizatori biochimici, în special
pentru persoanele active fizic, în convalescență
și pacienți, toate cele menționate pentru uz
medical.
29. Carne și produse din carne spre exemplu
paste de carne, tartine, respectiv: amestecuri
cu conținut de grăsime pentru tartine, creme
tartinabile pe bază de alune, creme tartinabile
pe bază de legume, gustări, respectiv:gustări
pe bază de carne, gustări pe bază de cartofi,
gustări pe bază de fructe, gustări pe bază
de fructe confiate, gustări pe bază de tofu,
gustări pe bază de legume, gustări pe bază
de nucă de cocos, gustări pe bază de lapte,
gustări pe bază de fructe uscate, gustări din
alge marine comestibile, carne procesată, pește,
carne de pasăre de curte, carne de vânat,

extracte din carne, pateuri, fructe, ciuperci și
legume conservate, uscate și gătite, mâncăruri
preparate incluse în această clasă, lapte și
produse lactate, conserve de carne și pește,
conserve de legume și fructe, jeleuri comestibile,
fructe, gătite, uleiuri și grăsimi comestibile, pulpă
de fructe, dulcețuri, gemuri, gemuri din fructe,
produse tartinabile din fructe.
30. Napolitane, dulciuri, inclusiv gume și esențe,
altele decât uleiurile esențiale, pentru produse
de cofetărie, produse de cofetărie de toate
tipurile, pâine, produse de patiserie, muștar, oțet,
ketchup și sosuri de ketchup, sosuri aromate și
picante, piure de mere, condimente, maioneză,
sosuri pudră, condimente și mirodenii, cafea,
ceai, cacao, zahăr, orez, înlocuitori de cafea,
miere, sirop de melasă, praf de copt, drojdie
pentru fermentare, sare, fulgi de cereale,
produse pe bază de piure din cartofi deshidratați,
făină și preparate pe bază de cereale, făină de
soia, făină de orez, amidon natural și modificat,
aluat din pudră de cartofi, piure din pudră de
cartofi, crochete din pudră de cartofi, gnocchi
din pudră de cartofi, amestec pentru prepararea
găluștelor, alimente preparate pe bază de tăiței,
mâncăruri gata preparate în principal pe bază
de orez sau paste, cu excepția pufuleților simpli,
pufuleților cu arome, pufuleților cu ciocolată.
32. Bere de toate tipurile, ape minerale și
gazoase și alte băuturi nealcoolice, siropuri
și alte preparate pentru fabricarea băuturilor
nealcoolice, sucuri de fructe și băuturi din fructe,
băuturi energizante, băuturi ionice.

───────

(210) M 2021 07326 (111)182311
(151) 12/10/2021
(732) CLEVER BUSINESS

TRANSILVANIA S.R.L., STR.
CETĂŢII NR.39, DEMISOL 1,
AP.2, JUD. CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
400166, CLUJ, ROMANIA

(740) INTELLEMMI CONSULT SRL, STR.
SÂRGUINŢEI NR.39, AP.12, JUD.
MUREȘ, TÂRGU MUREŞ, 540543,
MUREȘ, ROMANIA

(540)

Aventurierii gustului

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

16. Produse de imprimerie, articole pentru
legătorie, fotografii, publicaţii educative
(tipărituri), publicaţii promoţionale (tipărituri),
publicaţii periodice, publicaţii de reclame
(tipărituri), publicaţii periodice tipărite, reviste
(publicaţii periodice), ziare (tipărituri), reviste
ca suplimente la ziare (tipărituri), buletine
informative (tipărituri), material didactic şi de
instruire (cu excepţia aparatelor), reviste cu
program tv (tipărituri).
35. Publicitate, managementul, organizarea si
administrarea afacerilor, lucrari de birou,
promovare, publicare de materiale promoţionale,
pregătire de publicaţii publicitare, publicare
de materiale publicitare online, publicare
de materiale şi texte publicitare, publicare
electronică de materiale imprimate în scopuri
publicitare, publicare de materiale imprimate
în scopuri publicitare, publicare de materiale
imprimate în scopuri publicitare, în format
electronic, furnizarea de spaţiu publicitar în
publicaţii periodice, ziare şi reviste, servicii
publicitare privind ziarele, publicitate în reviste,
broşuri şi ziare, publicitate televizată, publicitate
radio şi de televiziune, producţie de publicitate
televizată şi radiofonică, publicitate şi reclamă
prin intermediul televiziunii, radioului şi presei,
servicii de publicitate prin intermediul textelor
afişate pe ecrane de televiziune, producţie
şi distribuţie de reclame la radio şi la
televiziune, servicii de publicitate furnizate de
o agenţie de publicitate la radio şi la televizor,
publicitate radiofonică, producţie de reclame
radio, producţie de clipuri publicitare pentru
radio, publicitate online, crearea materialului
publicitar, publicitate şi reclamă, închiriere de
spaţiu publicitar şi material publicitar, producţie
de material publicitar şi anunţuri publicitare,
publicitate, inclusiv publicitatea online în reţele
informatice, concepere, realizare, producţie de
material publicitar, închirieri de spaţiu publicitar,
furnizare de spaţii publicitare, producţie de
clipuri publicitare, servicii de publicitate digitală,
servicii promoţionale de publicitate, pregătire de
campanii publicitare, închiriere spaţiu publicitar,
închirierea minutelor publicitare şi a presei,
producţie de material publicitar vizual, închiriere
de spaţiu publicitar online, servicii de editare de
publicitate, publicitate pentru terţi pe internet,
servicii de publicitate în presă, servicii de
publicitate şi marketing, servicii de agenţie
de publicitate, consultantă privind publicitatea
în presă, închirieri de spaţiu publicitar pe
internet, pregătirea de prezentări audiovizuale
pentru publicitate, servicii de redacţie în

scopuri publicitare, servicii de publicitate,
marketing şi promovare, servicii de publicitate
şi marketing online, publicitate prin transmisia
de publicitate online pentru terţi prin reţele
de comunicaţii electronice, servicii de editare
de texte publicitare, compilare, producţie şi
diseminare de material publicitar, furnizare de
spaţiu publicitar în medii electronice, producţie
de înregistrări audio în scopuri publicitare,
publicitate on-line într-o reţea informatizată,
realizare de înregistrări video în scopuri
publicitare, publicitate prin toate mijloacele
publice de comunicare, închiriere de timp
publicitar în mijloacele de comunicare, furnizare
şi închiriere de spaţiu publicitar pe internet,
promovare, publicitate şi marketing pentru pagini
web online, organizare de evenimente în scopuri
comerciale şi publicitare, publicitate online printr-
o reţea informatizată de comunicaţii, servicii de
analiză a reacţiei la publicitate şi cercetare de
piaţă, punere la dispoziţie şi închiriere de spatii
publicitare, servicii de corelare a reţelelor de
publicitate online pentru conectarea persoanelor
din publicitate la site-uri web, pregătire şi
prezentare de reclame audiovizuale în scopuri
publicitare, servicii de intermediere privind
închirierea de timp şi spaţiu publicitar, servicii
de asistentă şi consultantă pentru publicitate,
marketing şi promovare, publicitate în presa
de interes general şi în presa de specialitate,
publicitate prin intermediul mediilor electronice
şi îndeosebi prin internet, furnizare de spatii
publicitare prin mijloace electronice sau reţele
informatice globale, pregătire şi realizare de
planuri şi concepte media şi de publicitate,
difuzare de materiale publicitare pentru terţi,
printr-o reţea de comunicaţii on-line pe internet,
servicii de publicitate şi de marketing furnizate
prin canalele de comunicare, procesare de
cuvinte, de informaţii, de date, compilare şi
sistematizare de informaţii într-o bază de date
computerizată, închirierea timpului publicitar
în mediile de comunicare, consultanţă privind
strategiile de comunicare în relaţiile publice,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
publicitate, dezvoltarea de concepte publicitare,
servicii de aşezare în pagină pentru scopuri
publicitare, servicii de relaţii media, scrierea de
texte publicitare.
38. Telecomunicaţii, transmisie on-line de
publicaţii electronice, difuzarea de emisiuni
televizate, difuzare de programe de televiziune,
difuzarea la radio şi televiziune, difuzarea
(comunicarea) de informaţii prin televiziune,
transmitere de programe de televiziune,
difuzare de programe de televiziune retransmise
prin conectarea cablului la receptoarele
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de televiziune, difuzare de informaţii prin
intermediul televiziunii, transmisie de date
computerizate prin televiziune, transmiterea
sistemelor de televiziune prin cablu, difuzare
de programe de televiziune transmise prin
legături de microunde la receptoarele de
televiziune, difuzare de programe de televiziune
prin cablu, radiodifuziune şi transmitere de
programe de televiziune, radiodifuziune de
programe de televiziune pe internet, servicii
de televiziune radiodifuzată pentru telefoane
mobile, difuzare de programe radio şi de
televiziune, radiodifuziune de programe de
televiziune folosind servicii video la cerere
şi de televiziune cu plată, difuzare de
informaţii financiare/economice prin intermediul
televiziunii, transmitere de programe radio şi de
televiziune, transmitere de ghiduri de programe
de televiziune interactive, emisiuni televizate,
difuzare de programe de teleshopping prin
intermediul televiziunii, servicii de transmisie
de text pe ecranul televizorului, transmisie şi
difuzare fără fir de programe de televiziune,
radiodifuziune şi transmitere de programe de
televiziune prin cablu, difuzare de programe
de radio şi televiziune, inclusiv prin reţele de
cablu, furnizarea accesului de telecomunicaţii
la programe de televiziune furnizate printr-
un serviciu la cerere, furnizare de informaţii
cu privire la radiodifuziunea prin cablu a
programelor de televiziune, radiodifuziune de
programe de televiziune şi radio prin reţele de
cablu sau fără fir, radiodifuziune şi transmitere de
programe radio, radiodifuziune sonoră digitală,
servicii de radiodifuziune, transmisie/difuzare de
programe radio, transmisie de informaţii prin
radio, difuzarea de informaţii prin intermediul
radioului, servicii de radiodifuziune prin internet,
difuzare de informaţii financiare/economice
prin radio, difuzare radiofonică de informaţii
şi alte programe, servicii de radiodifuziune
sonoră, vizuală şi prin cablu, radiodifuziune de
conţinut audiovizual şi multimedia pe internet,
transmisie de programe de radio şi televiziune
prin satelit, servicii de agenţie de presă,
furnizarea de forumuri online, flux continuu
(streaming) de date, difuzarea prin intermediul
televiziunii prin cablu, furnizare de jurnale online
(online blogs), forumuri, galerii foto, camere
de discuţie şi buletine informative electronice
pentru transmisia şi diseminarea de mesaje
între utilizatori, asigurarea accesului la un
spaţiu multimedia on-line unde terţii pot încărca,
accesa, comenta şi clasifica text, conţinut grafic,
fotografic, video şi/sau audio, transmitere şi
punere în comun (sharing) de ştiri, informaţii,
imagini, înregistrări video şi audio, servicii de

agenţii de presă, furnizarea accesului la baze de
date, publicaţii electronice, reţele de computere
şi internet, furnizarea accesului la fotografii,
informaţii interactive furnizate on-line din baze de
date computerizate sau de pe internet, difuzarea
de informaţii în domeniul ştirilor, furnizate on-
line dintr-o bază de date computerizată sau de
pe internet, asigurare de acces şi închiriere de
timpi de acces la bază de date computerizate
sau la informaţii on-line, transmisie şi recepţie
(transmisie) de informaţii din bazele de date prin
intermediul reţelei de telecomunicaţii, asigurarea
accesului la telecomunicaţii şi a legăturilor la
bazele de date computerizate şi la internet,
difuzare de informaţii prin intermediul televiziunii
şi a radioului, transmitere pe internet de material
video, filme, poze, imagini, text, fotografii,
conţinut media şi de informaţii, transmisia
simultană a unor programe de televiziune pe
mai multe canale, transmitere de mesaje scurte
(sms), de imagini, de voce, de sunete, de
muzică și de comunicații în format text între
dispozitive de telecomunicații mobile, transmisii
video, transmisie video prin rețele digitale,
transmisie video la cerere, difuzare de material
audio și video pe internet, transmitere de
conținut audio și video prin satelit, transmitere
de înregistrări audio și video în rețele, transmisie
continuă (streaming) de material video pe
internet, difuzare de programe video și audio
prin internet, servicii de difuzare video pe arii
restrânse (narrowcasting), servicii de difuzare
video, audio și tv, transmitere de conținut audio și
video prin linii isdn, transmitere de fișiere audio,
video, multimedia și de date, servicii de difuzare
audio și video prestate pe internet, furnizarea
accesului de telecomunicații la conținut video și
audio furnizat printr-un serviciu online de video
la cerere, furnizarea accesului de telecomunicații
la conținut video furnizat pe internet, transmitere
de conținut audio și video prin intermediul
rețelelor de calculatoare, transmitere de fișiere
audio, video, multimedia și de date, inclusiv
de fișiere descărcabile și de fișiere difuzate
într-o rețea globală de calculatoare, transmitere
pe internet de materiale video, filme, poze,
imagini, text, fotografii, jocuri, conținut creat
de utilizatori, conținut audio și de informații,
furnizarea accesului de telecomunicații la filme
și programe de televiziune, furnizat printr-
un serviciu video la cerere, radiodifuziune
de programe de televiziune folosind servicii
video la cerere și de televiziune cu plată,
transmisie continuă (streaming) de material
audio, video și audiovizual printr-o rețea
globală de calculatoare, transmitere de difuzări
digitale audio și video într-o rețea globală de
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calculatoare, furnizarea accesului la un portal de
internet care conține programe video la cerere,
transmisii audio, video și multimedia prin internet
și alte rețele de comunicații.
41. Educaţie, instruire, activităţi sportive şi
culturale, divertisment, publicare de publicaţii
periodice, publicare electronică, publicare
multimedia, publicare de publicaţii electronice
altele decât cele publicitare, publicare de ziare,
de reviste, de buletine informative, servicii
de publicare, inclusiv servicii de publicare
electronică, editare de publicaţii altele decât cele
publicitare, publicare de materiale şi publicaţii
tipărite altele decât cele publicitare, publicare
de afişe informative, publicare multimedia a
ziarelor, revistelor, a jurnalelor, furnizare de
publicaţii electronice nedescărcabile, servicii
de publicare on-line, servicii de publicare de
text electronic altele decât cele publicitare,
publicarea de materiale multimedia online altele
decât cele publicitare, servicii pentru publicarea
buletinelor informative, furnizare de publicaţii
on-line nedescărcabile, publicare online de
ziare electronice, publicare de texte, altele
decât textele publicitare, publicare de materiale
tipărite în domeniul educativ, publicare de cărti
şi periodice electronice online, publicare de
ziare, periodice, cataloage şi broşuri, publicare
şi reportaje (servicii prestate de reporteri),
publicare pe internet a unui ziar pentru clienţi,
publicare de texte sub formă de mijloace
electronice, publicare de reviste în format
electronic pe internet, publicare multimedia de
reviste, jurnale şi ziare, publicare de ghiduri
pentru învăţământ şi instruire, publicare de
broşuri cu informaţii despre programele de
televiziune, publicare de materiale tipărite în
format electronic pe internet, furnizare de
publicaţii electronice (care nu se pot descărca),
servicii de publicare de divertisment video digital,
audio şi multimedia, publicare de materiale
tipărite, cu excepţia textelor publicitare, sub
formă electronică, publicare de ziare electronice
accesibile prin intermediul unei reţele globale
de calculatoare, publicare on-line de cărti şi
reviste electronice (care nu pot fi descărcate),
publicare de materiale editoriale pe site-uri
accesibile printr-o reţea globală de calculatoare,
publicare de materiale care pot fi accesate prin
intermediul bazelor de date sau prin internet,
publicare de texte şi imagini, inclusiv in format
electronic, altele decât cele in scopuri publicitare,
servicii de bibliotecă online şi anume furnizare
de servicii de bibliotecă electronică referitoare la
ziare, reviste, fotografii şi imagini printr-o reţea
online de calculatoare, producţie de televiziune,
servicii ale studiourilor de televiziune, producţie

de filme pentru televiziune, închiriere de
programe de televiziune, producţie de
programe de televiziune, producţie de emisiuni
de televiziune, pregătire de programe de
televiziune, divertisment de radio şi televiziune,
montaj de programe de televiziune, prezentare
de programe de televiziune, producţie de
programe animate pentru televiziune, servicii
de divertisment radiofonic şi televizat, furnizare
de programe televizate de ştiri, producţie de
programe de televiziune prin cablu, servicii
de producţie de programe de televiziune,
divertisment de natura emisiunilor de ştiri
televizate, producţii de film, televiziune şi
radio, producţie de programe educative de
televiziune, servicii de educaţie furnizate prin
televiziune, pregătire de programe radiofonice şi
de televiziune, închirierea de posturi de radio şi
televiziune, producţie de programe radiofonice
şi de televiziune, producţie de programe de
televiziune în direct, producţie de emisiuni
de televiziune de divertisment, producţie de
programe de divertisment pentru televiziune,
servicii oferite de studiouri de înregistrare pentru
televiziune, planificarea programelor de radio
şi de televiziune, servicii de educaţie furnizate
prin programe de televiziune, furnizare de filme
şi de programe de televiziune nedescărcabile
pe canale de televiziune cu plată, producţie
de programe pentru televiziunea prin cablu,
producţie de formate pentru programe de
televiziune, servicii de prezentatori de radio şi de
televiziune, pregătire şi producţie de programe
de radio şi televiziune, servicii ale studiourilor de
înregistrare, film, video şi televiziune, producţie
de programe de televiziune în direct pentru
divertisment, servicii de programe de ştiri pentru
radio sau televiziune, producţie de programe de
televiziune în direct cu scop educativ, servicii
de furnizare de divertisment sub formă de
programe de televiziune, producere de programe
de televiziune în vederea difuzării pe dispozitive
mobile, furnizare de programe multimedia de
divertisment prin servicii de televiziune, de
bandă largă, fără fir şi online, furnizare
de programe de televiziune, nedescărcabile,
cu ajutorul serviciilor de transmisie video la
cerere, divertisment radiofonic, emisiuni de
radio (programare), instruire prin intermediul
radiodifuziunii, producţia de emisiuni radiofonice,
montaj de programe radiofonice, prezentare de
programe de radio, realizare de programe de
divertisment radiofonic, producţie şi prezentare
de programe de radio, servicii de educaţie
furnizate prin intermediul radioului, furnizarea
simultană a unor programe radio pe mai
multe posturi, nedescărcabile, redactarea şi
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editarea de texte, altele decât cele publicitare,
servicii de publicare a publicaţiilor periodice
şi neperiodice, altele decât textele publicitare,
publicare electronică de texte şi materiale
tipărite, cu excepţia textelor publicitare, pe
internet, publicare de materiale tipărite, inclusiv
în format electronic, altele decât cele de uz
publicitar, servicii de reporteri de ştiri, difuzare
de reportaje de către agenţii de ştiri, publicare
de fotografii, fotoreportaje, fotografii, fotografii
aeriene, servicii ale unui fotograf/fotoreporter,
producție de casete video și videodiscuri,
producție de înregistrări video, producție de
casete video, producție de benzi video, producție
de filme video, producție de înregistrări audio
și video pe suporturi audio și video, producție
de filme video preînregistrate, înregistrări pe
benzi video (filmare), producție de materiale
video formative, servicii de producție video,
servicii pentru difuzarea de înregistrări video,
producție audio și video și fotografie, producție
de înregistrări sonore și/sau video, servicii de
înregistrări sonore și video de divertisment,
producție audio, video și multimedia și fotografie,
producție de înregistrări educative audio și video,
furnizare de divertisment video printr-un site
internet, servicii de divertisment prin intermediul
vizionării de materiale video, servicii de
producție de divertisment sub formă de materiale
video, servicii de bibliotecă electronică pentru
furnizare de informații electronice (inclusiv
informații de arhivă) sub formă de texte și
de informații audio și/sau video, producția
de emisiuni radiofonice, producție de emisiuni
de televiziune, producere de emisiuni-concurs
pentru televiziune, producție de emisiuni de
televiziune de divertisment, servicii pentru
producție de divertisment sub formă de emisiuni
de televiziune.
42. Proiectare si dezvoltare de software
pentru ghiduri electronice pentru programe de
televiziune, servicii de design privind publicarea
de documente, furnizare de acces temporar la
program software care nu poate fi descărcat
pentru crearea si publicarea de jurnale si
bloguri personale online, proiectare si inginerie
personalizată referitoare la sisteme de telefonie,
sisteme de televiziune prin cablu si fibră
optică, dezvoltare de software de calculator
pentru crearea de ghiduri electronice de
programe de televiziune, asigurarea utilizării
temporare de software de calculator online,
nedescărcabil destinat utilizării în aplicaţii pentru
monitorizarea radiodifuziunii, programare de
software pentru publicitate online, proiectare
de pagini web în scopuri publicitare, găzduire
de spaţiu de memorie electronic pe internet

pentru publicitatea la produse si servicii, crearea
şi proiectarea pentru terţi de indexuri de
informaţii bazate pe siteurile web (servicii de
tehnologia informaţiei), proiectarea, dezvoltarea
şi/sau implementarea de software de computere
şi soluţii de internet, actualizarea şi instalarea de
software pentru computere, analiza sistemelor
de computere, servicii de suport tehnic,
remedierea problemelor de software de
computere, proiectarea, crearea, găzduirea,
administrarea şi/sau întreţinerea website-urilor
pentru alţii, proiectarea şi dezvoltarea proceselor
de autentificare a utilizatorilor online, proiectarea
şi dezvoltarea de interfeţe pentru programarea
de aplicaţii, proiectarea, administrarea şi
monitorizarea website-urilor de reţele de
socializare din internet, informaţii, sfaturi şi
consultanţă pentru serviciile menţionate mai
sus, prelucrare şi prezentare de informaţii
prin intermediul internetului, construirea unei
platforme de internet pentru promovare produse
si servicii, conversia de date şi de programe
informatice (altele decât cele fizice), proiectare
de pagini web, inclusiv proiectare de pagini
web pentru utilizare pe internet, proiectare şi
furnizare de pagini principale şi pagini web,
creare de pagini stocate pe suport electronic
pentru servicii on-line şi internet, instalare de
pagini web pe internet pentru terţi (găzduire
web), servicii de proiectare de pagini web,
compilare de pagini web pe internet, creare
şi dezvoltare de pagini (site-uri) web, creare,
proiectare şi dezvoltare de pagini web pe
internet, proiectare grafică pentru compilare de
pagini web pe internet, instalare de pagini web
pe internet, inclusiv pentru terţi, design, desene
şi texte la comandă, toate pentru compilarea
de pagini web pentru internet, proiectare, desen
şi redactare la comandă de pagini web pentru
o reţea globală de calculatoare, proiectare
grafică, desen şi redactare la comandă pentru
compilare de pagini web pe internet, creare
de pagini pentru reţele (pagini principale),
creare, dezvoltare, perfecţionare şi adaptare de
programe de prelucrare a datelor şi/sau fişierelor
de date (inclusiv pagini multimedia şi pagini
principale) pentru terţi, creare şi actualizare de
pagini principale pentru reţele de calculatoare,
proiectare, elaborare şi creare de pagini
diseminate prin reţele de calculatoare, furnizare
de pagini principale şi/sau adrese poştale
electronice pentru terţi, creare, proiectare,
dezvoltare, consultare, găzduire, administrare,
promovare, personalizare, implementare şi
exploatare de site-uri web pentru terţi şi
găzduire, gestionarea de site-uri web în general
şi pentru terţi, servicii de portaluri pentru site-uri
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web, gestionare, asistenţă tehnică şi creare de
staţii web, găzduire de site-uri web ale terţilor pe
un server, pentru o reţea globală de calculatoare,
creare, proiectare, desenare, redactare la
comandă şi/sau administrare de site-uri web,
servicii de consultanţă în domeniul creării,
dezvoltării, administrării şi utilizării paginilor
web, servicii de consiliere în domeniul creării,
dezvoltării, administrării şi utilizării site-urilor
web şi servicii on-line, consultanţă profesională
şi asistenţă pentru crearea de site-uri web
statice şi dinamice, furnizare de programe
de calculator în reţele de date, în special
pe internet şi world wide web, consultanţă,
proiectare, testare, cercetare, analiză, asistenţă
tehnică şi alte servicii tehnice şi de consiliere,
toate în domeniul informaticii, programării
calculatoarelor, multimedia, internetului şi site-
urilor web, servicii pentru testarea utilizabilităţii
paginilor web, instalare şi personalizare de
aplicaţii software de calculator, design de site-
uri web, actualizarea paginilor web pentru
terţi, programare şi găzduire de pagini
web personalizate, crearea si întreţinerea de
pagini web personalizate, asigurarea utilizării
temporare de aplicaţii web, design de pagini
principale şi pagini web, găzduire de date, fişiere,
aplicaţii si informaţii computerizate, dezvoltare
de software de aplicaţii pentru livrare de conţinut
multimedia, furnizare de servicii de aplicaţii
informatice, si anume găzduire de aplicaţii
software de calculator pentru terţi, creare,
programare, proiectare întreţinere si actualizare
de pagini web, închiriere de aplicaţii informaţii,
crearea de aplicaţii informatice, proiectare,
dezvoltarea, actualizare si întreţinerea bazelor
de date, reconstrucţie de sisteme de baze
de date, pentru alte persoane, proiectare si
dezvoltare de software pentru baze de date
electronice, servicii de stocare electronică pentru
arhivare de baze de date, imagini si alte
date electronice, proiectare si dezvoltare de
software pentru gestionarea bazelor de date,
dezvoltare, actualizare si întreţinere de software
si sisteme de baze de date, asigurarea utilizării
temporare de software online nedescărcabil
pentru gestionarea bazelor de date, instalare,
întreţinere si actualizare de software pentru baze
de date, stocare electronică de fotografii, fişiere
audio, de conţinut multimedia de divertisment, de
videoclipuri, de informaţii.

───────

(210) M 2021 07328 (111)182313
(151) 12/10/2021
(732) CLEVER BUSINESS

TRANSILVANIA S.R.L., STR.
CETĂŢII NR.39, DEMISOL 1,
AP.2, JUD. CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
400166, CLUJ, ROMANIA

(740) INTELLEMMI CONSULT SRL, STR.
SÂRGUINŢEI NR.39, AP.12, JUD.
MUREȘ, TÂRGU MUREŞ, 540543,
MUREȘ, ROMANIA

(540)

Din gospodărie în farfurie
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Produse de imprimerie, articole pentru
legătorie, fotografii, publicaţii educative
(tipărituri), publicaţii promoţionale (tipărituri),
publicaţii periodice, publicaţii de reclame
(tipărituri), publicaţii periodice tipărite, reviste
(publicaţii periodice), ziare (tipărituri), reviste
ca suplimente la ziare (tipărituri), buletine
informative (tipărituri), material didactic şi de
instruire (cu excepţia aparatelor), reviste cu
program TV (tipărituri).
35. Publicitate, managementul, organizarea si
administrarea afacerilor, lucrari de birou,
promovare, publicare de materiale promoţionale,
pregătire de publicaţii publicitare, publicare
de materiale publicitare online, publicare
de materiale şi texte publicitare, publicare
electronică de materiale imprimate în scopuri
publicitare, publicare de materiale imprimate
în scopuri publicitare, publicare de materiale
imprimate în scopuri publicitare, în format
electronic, furnizarea de spaţiu publicitar în
publicaţii periodice, ziare şi reviste, servicii
publicitare privind ziarele, publicitate în reviste,
broşuri şi ziare, publicitate televizată, publicitate
radio şi de televiziune, producţie de publicitate
televizată şi radiofonică, publicitate şi reclamă
prin intermediul televiziunii, radioului şi presei,
servicii de publicitate prin intermediul textelor
afişate pe ecrane de televiziune, producţie
şi distribuţie de reclame la radio şi la
televiziune, servicii de publicitate furnizate de
o agenţie de publicitate la radio şi la televizor,
publicitate radiofonică, producţie de reclame
radio, producţie de clipuri publicitare pentru
radio, publicitate online, crearea materialului
publicitar, publicitate şi reclamă, închiriere de
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spaţiu publicitar şi material publicitar, producţie
de material publicitar şi anunţuri publicitare,
publicitate, inclusiv publicitatea online în reţele
informatice, concepere, realizare, producţie de
material publicitar, închirieri de spaţiu publicitar,
furnizare de spaţii publicitare, producţie de
clipuri publicitare, servicii de publicitate digitală,
servicii promoţionale de publicitate, pregătire de
campanii publicitare, închiriere spaţiu publicitar,
închirierea minutelor publicitare şi a presei,
producţie de material publicitar vizual, închiriere
de spaţiu publicitar online, servicii de editare de
publicitate, publicitate pentru terţi pe internet,
servicii de publicitate în presă, servicii de
publicitate şi marketing, servicii de agenţie
de publicitate, consultantă privind publicitatea
în presă, închirieri de spaţiu publicitar pe
internet, pregătirea de prezentări audiovizuale
pentru publicitate, servicii de redacţie în
scopuri publicitare, servicii de publicitate,
marketing şi promovare, servicii de publicitate
şi marketing online, publicitate prin transmisia
de publicitate online pentru terţi prin reţele
de comunicaţii electronice, servicii de editare
de texte publicitare, compilare, producţie şi
diseminare de material publicitar, furnizare de
spaţiu publicitar în medii electronice, producţie
de înregistrări audio în scopuri publicitare,
publicitate on-line într-o reţea informatizată,
realizare de înregistrări video în scopuri
publicitare, publicitate prin toate mijloacele
publice de comunicare, închiriere de timp
publicitar în mijloacele de comunicare, furnizare
şi închiriere de spaţiu publicitar pe internet,
promovare, publicitate şi marketing pentru pagini
web online, organizare de evenimente în scopuri
comerciale şi publicitare, publicitate online printr-
o reţea informatizată de comunicaţii, servicii de
analiză a reacţiei la publicitate şi cercetare de
piaţă, punere la dispoziţie şi închiriere de spatii
publicitare, servicii de corelare a reţelelor de
publicitate online pentru conectarea persoanelor
din publicitate la site-uri web, pregătire şi
prezentare de reclame audiovizuale în scopuri
publicitare, servicii de intermediere privind
închirierea de timp şi spaţiu publicitar, servicii
de asistentă şi consultantă pentru publicitate,
marketing şi promovare, publicitate în presa
de interes general şi în presa de specialitate,
publicitate prin intermediul mediilor electronice
şi îndeosebi prin internet, furnizare de spatii
publicitare prin mijloace electronice sau reţele
informatice globale, pregătire şi realizare de
planuri şi concepte media şi de publicitate,
difuzare de materiale publicitare pentru terţi,
printr-o reţea de comunicaţii on-line pe internet,
servicii de publicitate şi de marketing furnizate

prin canalele de comunicare, procesare de
cuvinte, de informaţii, de date, compilare şi
sistematizare de informaţii într-o bază de date
computerizată, închirierea timpului publicitar
în mediile de comunicare, consultanţă privind
strategiile de comunicare în relaţiile publice,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
publicitate, dezvoltarea de concepte publicitare,
servicii de aşezare în pagină pentru scopuri
publicitare, servicii de relaţii media, scrierea de
texte publicitare.
38. Telecomunicaţii, transmisie on-line de
publicaţii electronice, difuzarea de emisiuni
televizate, difuzare de programe de televiziune,
difuzarea la radio şi televiziune, difuzarea
(comunicarea) de informaţii prin televiziune,
transmitere de programe de televiziune,
difuzare de programe de televiziune retransmise
prin conectarea cablului la receptoarele
de televiziune, difuzare de informaţii prin
intermediul televiziunii, transmisie de date
computerizate prin televiziune, transmiterea
sistemelor de televiziune prin cablu, difuzare
de programe de televiziune transmise prin
legături de microunde la receptoarele de
televiziune, difuzare de programe de televiziune
prin cablu, radiodifuziune şi transmitere de
programe de televiziune, radiodifuziune de
programe de televiziune pe internet, servicii
de televiziune radiodifuzată pentru telefoane
mobile, difuzare de programe radio şi de
televiziune, radiodifuziune de programe de
televiziune folosind servicii video la cerere
şi de televiziune cu plată, difuzare de
informaţii financiare/economice prin intermediul
televiziunii, transmitere de programe radio şi de
televiziune, transmitere de ghiduri de programe
de televiziune interactive, emisiuni televizate,
difuzare de programe de teleshopping prin
intermediul televiziunii, servicii de transmisie
de text pe ecranul televizorului, transmisie şi
difuzare fără fir de programe de televiziune,
radiodifuziune şi transmitere de programe de
televiziune prin cablu, difuzare de programe
de radio şi televiziune, inclusiv prin reţele de
cablu, furnizarea accesului de telecomunicaţii
la programe de televiziune furnizate printr-
un serviciu la cerere, furnizare de informaţii
cu privire la radiodifuziunea prin cablu a
programelor de televiziune, radiodifuziune de
programe de televiziune şi radio prin reţele de
cablu sau fără fir, radiodifuziune şi transmitere de
programe radio, radiodifuziune sonoră digitală,
servicii de radiodifuziune, transmisie/difuzare de
programe radio, transmisie de informaţii prin
radio, difuzarea de informaţii prin intermediul
radioului, servicii de radiodifuziune prin internet,
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difuzare de informaţii financiare/economice
prin radio, difuzare radiofonică de informaţii
şi alte programe, servicii de radiodifuziune
sonoră, vizuală şi prin cablu, radiodifuziune de
conţinut audiovizual şi multimedia pe internet,
transmisie de programe de radio şi televiziune
prin satelit, servicii de agenţie de presă,
furnizarea de forumuri online, flux continuu
(streaming) de date, difuzarea prin intermediul
televiziunii prin cablu, furnizare de jurnale online
(online blogs), forumuri, galerii foto, camere
de discuţie şi buletine informative electronice
pentru transmisia şi diseminarea de mesaje
între utilizatori, asigurarea accesului la un
spaţiu multimedia on-line unde terţii pot încărca,
accesa, comenta şi clasifica text, conţinut grafic,
fotografic, video şi/sau audio, transmitere şi
punere în comun (sharing) de ştiri, informaţii,
imagini, înregistrări video şi audio, servicii de
agenţii de presă, furnizarea accesului la baze de
date, publicaţii electronice, reţele de computere
şi internet, furnizarea accesului la fotografii,
informaţii interactive furnizate on-line din baze de
date computerizate sau de pe internet, difuzarea
de informaţii în domeniul ştirilor, furnizate on-
line dintr-o bază de date computerizată sau de
pe internet, asigurare de acces şi închiriere de
timpi de acces la bază de date computerizate
sau la informaţii on-line, transmisie şi recepţie
(transmisie) de informaţii din bazele de date prin
intermediul reţelei de telecomunicaţii, asigurarea
accesului la telecomunicaţii şi a legăturilor la
bazele de date computerizate şi la internet,
difuzare de informaţii prin intermediul televiziunii
şi a radioului, transmitere pe internet de material
video, filme, poze, imagini, text, fotografii,
conţinut media şi de informaţii, transmisia
simultană a unor programe de televiziune pe
mai multe canale, transmitere de mesaje scurte
(sms), de imagini, de voce, de sunete, de
muzică și de comunicații în format text între
dispozitive de telecomunicații mobile, transmisii
video, transmisie video prin rețele digitale,
transmisie video la cerere, difuzare de material
audio și video pe internet, transmitere de
conținut audio și video prin satelit, transmitere
de înregistrări audio și video în rețele, transmisie
continuă (streaming) de material video pe
internet, difuzare de programe video și audio
prin internet, servicii de difuzare video pe arii
restrânse (narrowcasting), servicii de difuzare
video, audio și tv, transmitere de conținut audio și
video prin linii isdn, transmitere de fișiere audio,
video, multimedia și de date, servicii de difuzare
audio și video prestate pe internet, furnizarea
accesului de telecomunicații la conținut video și
audio furnizat printr-un serviciu online de video

la cerere, furnizarea accesului de telecomunicații
la conținut video furnizat pe internet, transmitere
de conținut audio și video prin intermediul
rețelelor de calculatoare, transmitere de fișiere
audio, video, multimedia și de date, inclusiv
de fișiere descărcabile și de fișiere difuzate
într-o rețea globală de calculatoare, transmitere
pe internet de materiale video, filme, poze,
imagini, text, fotografii, jocuri, conținut creat
de utilizatori, conținut audio și de informații,
furnizarea accesului de telecomunicații la filme
și programe de televiziune, furnizat printr-
un serviciu video la cerere, radiodifuziune
de programe de televiziune folosind servicii
video la cerere și de televiziune cu plată,
transmisie continuă (streaming) de material
audio, video și audiovizual printr-o rețea
globală de calculatoare, transmitere de difuzări
digitale audio și video într-o rețea globală de
calculatoare, furnizarea accesului la un portal de
internet care conține programe video la cerere,
transmisii audio, video și multimedia prin internet
și alte rețele de comunicații.
41. Educaţie, instruire, activităţi sportive şi
culturale, divertisment, publicare de publicaţii
periodice, publicare electronică, publicare
multimedia, publicare de publicaţii electronice
altele decât cele publicitare, publicare de ziare,
de reviste, de buletine informative, servicii
de publicare, inclusiv servicii de publicare
electronică, editare de publicaţii altele decât cele
publicitare, publicare de materiale şi publicaţii
tipărite altele decât cele publicitare, publicare
de afişe informative, publicare multimedia a
ziarelor, revistelor, a jurnalelor, furnizare de
publicaţii electronice nedescărcabile, servicii
de publicare on-line, servicii de publicare de
text electronic altele decât cele publicitare,
publicarea de materiale multimedia online altele
decât cele publicitare, servicii pentru publicarea
buletinelor informative, furnizare de publicaţii
on-line nedescărcabile, publicare online de
ziare electronice, publicare de texte, altele
decât textele publicitare, publicare de materiale
tipărite în domeniul educativ, publicare de cărti
şi periodice electronice online, publicare de
ziare, periodice, cataloage şi broşuri, publicare
şi reportaje (servicii prestate de reporteri),
publicare pe internet a unui ziar pentru
clienţi, publicare de texte, altele decât textele
publicitare, sub formă de mijloace electronice,
publicare de reviste în format electronic pe
internet, publicare multimedia de reviste, jurnale
şi ziare, publicare de ghiduri pentru învăţământ
şi instruire, publicare de broşuri cu informaţii
despre programele de televiziune, publicare de
materiale tipărite în format electronic pe internet,
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furnizare de publicaţii electronice (care nu se pot
descărca), servicii de publicare de divertisment
video digital, audio şi multimedia, publicare de
materiale tipărite, cu excepţia textelor publicitare,
sub formă electronică, publicare de ziare
electronice accesibile prin intermediul unei reţele
globale de calculatoare, publicare on-line de cărti
şi reviste electronice (care nu pot fi descărcate),
publicare de materiale editoriale pe site-uri
accesibile printr-o reţea globală de calculatoare,
publicare de materiale care pot fi accesate prin
intermediul bazelor de date sau prin internet,
publicare de texte şi imagini, inclusiv in format
electronic, altele decât cele in scopuri publicitare,
servicii de bibliotecă online şi anume furnizare
de servicii de bibliotecă electronică referitoare la
ziare, reviste, fotografii şi imagini printr-o reţea
online de calculatoare, producţie de televiziune,
servicii ale studiourilor de televiziune, producţie
de filme pentru televiziune, închiriere de
programe de televiziune, producţie de
programe de televiziune, producţie de emisiuni
de televiziune, pregătire de programe de
televiziune, divertisment de radio şi televiziune,
montaj de programe de televiziune, prezentare
de programe de televiziune, producţie de
programe animate pentru televiziune, servicii
de divertisment radiofonic şi televizat, furnizare
de programe televizate de ştiri, producţie de
programe de televiziune prin cablu, servicii
de producţie de programe de televiziune,
divertisment de natura emisiunilor de ştiri
televizate, producţii de film, televiziune şi
radio, producţie de programe educative de
televiziune, servicii de educaţie furnizate prin
televiziune, pregătire de programe radiofonice şi
de televiziune, închirierea de posturi de radio şi
televiziune, producţie de programe radiofonice
şi de televiziune, producţie de programe de
televiziune în direct, producţie de emisiuni
de televiziune de divertisment, producţie de
programe de divertisment pentru televiziune,
servicii oferite de studiouri de înregistrare pentru
televiziune, planificarea programelor de radio
şi de televiziune, servicii de educaţie furnizate
prin programe de televiziune, furnizare de filme
şi de programe de televiziune nedescărcabile
pe canale de televiziune cu plată, producţie
de programe pentru televiziunea prin cablu,
producţie de formate pentru programe de
televiziune, servicii de prezentatori de radio şi de
televiziune, pregătire şi producţie de programe
de radio şi televiziune, servicii ale studiourilor de
înregistrare, film, video şi televiziune, producţie
de programe de televiziune în direct pentru
divertisment, servicii de programe de ştiri pentru
radio sau televiziune, producţie de programe de

televiziune în direct cu scop educativ, servicii
de furnizare de divertisment sub formă de
programe de televiziune, producere de programe
de televiziune în vederea difuzării pe dispozitive
mobile, furnizare de programe multimedia de
divertisment prin servicii de televiziune, de
bandă largă, fără fir şi online, furnizare
de programe de televiziune, nedescărcabile,
cu ajutorul serviciilor de transmisie video la
cerere, divertisment radiofonic, emisiuni de
radio (programare), instruire prin intermediul
radiodifuziunii, producţia de emisiuni radiofonice,
montaj de programe radiofonice, prezentare de
programe de radio, realizare de programe de
divertisment radiofonic, producţie şi prezentare
de programe de radio, servicii de educaţie
furnizate prin intermediul radioului, furnizarea
simultană a unor programe radio pe mai
multe posturi, nedescărcabile, redactarea şi
editarea de texte, altele decât cele publicitare,
servicii de publicare a publicaţiilor periodice
şi neperiodice, altele decât textele publicitare,
publicare electronică de texte şi materiale
tipărite, cu excepţia textelor publicitare, pe
internet, publicare de materiale tipărite, inclusiv
în format electronic, altele decât cele de uz
publicitar, servicii de reporteri de ştiri, difuzare
de reportaje de către agenţii de ştiri, publicare
de fotografii, fotoreportaje, fotografii, fotografii
aeriene, servicii ale unui fotograf/fotoreporter,
producție de casete video și videodiscuri,
producție de înregistrări video, producție de
casete video, producție de benzi video, producție
de filme video, producție de înregistrări audio
și video pe suporturi audio și video, producție
de filme video preînregistrate, înregistrări pe
benzi video (filmare), producție de materiale
video formative, servicii de producție video,
servicii pentru difuzarea de înregistrări video,
producție audio și video și fotografie, producție
de înregistrări sonore și/sau video, servicii de
înregistrări sonore și video de divertisment,
producție audio, video și multimedia și fotografie,
producție de înregistrări educative audio și video,
furnizare de divertisment video printr-un site
internet, servicii de divertisment prin intermediul
vizionării de materiale video, servicii de
producție de divertisment sub formă de materiale
video, servicii de bibliotecă electronică pentru
furnizare de informații electronice (inclusiv
informații de arhivă) sub formă de texte și
de informații audio și/sau video, producția
de emisiuni radiofonice, producție de emisiuni
de televiziune, producere de emisiuni-concurs
pentru televiziune, producție de emisiuni de
televiziune de divertisment, servicii pentru
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producție de divertisment sub formă de emisiuni
de televiziune.
42. Proiectare si dezvoltare de software
pentru ghiduri electronice pentru programe de
televiziune, servicii de design privind publicarea
de documente, furnizare de acces temporar la
program software care nu poate fi descărcat
pentru crearea si publicarea de jurnale si
bloguri personale online, proiectare si inginerie
personalizată referitoare la sisteme de telefonie,
sisteme de televiziune prin cablu si fibră
optică, dezvoltare de software de calculator
pentru crearea de ghiduri electronice de
programe de televiziune, asigurarea utilizării
temporare de software de calculator online,
nedescărcabil destinat utilizării în aplicaţii pentru
monitorizarea radiodifuziunii, programare de
software pentru publicitate online, proiectare
de pagini web în scopuri publicitare, găzduire
de spaţiu de memorie electronic pe internet
pentru publicitatea la produse si servicii, crearea
şi proiectarea pentru terţi de indexuri de
informaţii bazate pe siteurile web (servicii de
tehnologia informaţiei), proiectarea, dezvoltarea
şi/sau implementarea de software de computere
şi soluţii de internet, actualizarea şi instalarea de
software pentru computere, analiza sistemelor
de computere, servicii de suport tehnic,
remedierea problemelor de software de
computere, proiectarea, crearea, găzduirea,
administrarea şi/sau întreţinerea website-urilor
pentru alţii, proiectarea şi dezvoltarea proceselor
de autentificare a utilizatorilor online, proiectarea
şi dezvoltarea de interfeţe pentru programarea
de aplicaţii, proiectarea, administrarea şi
monitorizarea website-urilor de reţele de
socializare din internet, informaţii, sfaturi şi
consultanţă pentru serviciile menţionate mai
sus, prelucrare şi prezentare de informaţii
prin intermediul internetului, construirea unei
platforme de internet pentru promovare produse
si servicii, conversia de date şi de programe
informatice (altele decât cele fizice), proiectare
de pagini web, inclusiv proiectare de pagini
web pentru utilizare pe internet, proiectare şi
furnizare de pagini principale şi pagini web,
creare de pagini stocate pe suport electronic
pentru servicii on-line şi internet, instalare de
pagini web pe internet pentru terţi (găzduire
web), servicii de proiectare de pagini web,
compilare de pagini web pe internet, creare
şi dezvoltare de pagini (site-uri) web, creare,
proiectare şi dezvoltare de pagini web pe
internet, proiectare grafică pentru compilare de
pagini web pe internet, instalare de pagini web
pe internet, inclusiv pentru terţi, design, desene
şi texte la comandă, toate pentru compilarea

de pagini web pentru internet, proiectare, desen
şi redactare la comandă de pagini web pentru
o reţea globală de calculatoare, proiectare
grafică, desen şi redactare la comandă pentru
compilare de pagini web pe internet, creare
de pagini pentru reţele (pagini principale),
creare, dezvoltare, perfecţionare şi adaptare de
programe de prelucrare a datelor şi/sau fişierelor
de date (inclusiv pagini multimedia şi pagini
principale) pentru terţi, creare şi actualizare de
pagini principale pentru reţele de calculatoare,
proiectare, elaborare şi creare de pagini
diseminate prin reţele de calculatoare, furnizare
de pagini principale şi/sau adrese poştale
electronice pentru terţi, creare, proiectare,
dezvoltare, consultare, găzduire, administrare,
promovare, personalizare, implementare şi
exploatare de site-uri web pentru terţi şi
găzduire, gestionarea de site-uri web în general
şi pentru terţi, servicii de portaluri pentru site-uri
web, gestionare, asistenţă tehnică şi creare de
staţii web, găzduire de site-uri web ale terţilor pe
un server, pentru o reţea globală de calculatoare,
creare, proiectare, desenare, redactare la
comandă şi/sau administrare de site-uri web,
servicii de consultanţă în domeniul creării,
dezvoltării, administrării şi utilizării paginilor
web, servicii de consiliere în domeniul creării,
dezvoltării, administrării şi utilizării site-urilor
web şi servicii on-line, consultanţă profesională
şi asistenţă pentru crearea de site-uri web
statice şi dinamice, furnizare de programe
de calculator în reţele de date, în special
pe internet şi world wide web, consultanţă,
proiectare, testare, cercetare, analiză, asistenţă
tehnică şi alte servicii tehnice şi de consiliere,
toate în domeniul informaticii, programării
calculatoarelor, multimedia, internetului şi site-
urilor web, servicii pentru testarea utilizabilităţii
paginilor web, instalare şi personalizare de
aplicaţii software de calculator, design de site-
uri web, actualizarea paginilor web pentru
terţi, programare şi găzduire de pagini
web personalizate, crearea si întreţinerea de
pagini web personalizate, asigurarea utilizării
temporare de aplicaţii web, design de pagini
principale şi pagini web, găzduire de date, fişiere,
aplicaţii si informaţii computerizate, dezvoltare
de software de aplicaţii pentru livrare de conţinut
multimedia, furnizare de servicii de aplicaţii
informatice, si anume găzduire de aplicaţii
software de calculator pentru terţi, creare,
programare, proiectare întreţinere si actualizare
de pagini web, închiriere de aplicaţii informaţii,
crearea de aplicaţii informatice, proiectare,
dezvoltarea, actualizare si întreţinerea bazelor
de date, reconstrucţie de sisteme de baze
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de date, pentru alte persoane, proiectare si
dezvoltare de software pentru baze de date
electronice, servicii de stocare electronică pentru
arhivare de baze de date, imagini si alte
date electronice, proiectare si dezvoltare de
software pentru gestionarea bazelor de date,
dezvoltare, actualizare si întreţinere de software
si sisteme de baze de date, asigurarea utilizării
temporare de software online nedescărcabil
pentru gestionarea bazelor de date, instalare,
întreţinere si actualizare de software pentru baze
de date, stocare electronică de fotografii, fişiere
audio, de conţinut multimedia de divertisment, de
videoclipuri, de informaţii.

───────

(210) M 2021 07329 (111)182591
(151) 12/10/2021
(732) IZOTERMA CONSTRUCT S.R.L.,

STR. BUSAGA NR. 6, JUD.
ARGEȘ, CURTEA DE ARGEȘ,
115300, ARGEȘ, ROMANIA

(540)

IZOTERMA

(531) Clasificare Viena: 29.01.03; 29.01.08;
27.05.01; 27.05.17; 07.01.08; 07.01.24

clase:
17. Profile PVC, tâmplărie PVC.

───────

(210) M 2021 07339 (111)182528
(151) 18/10/2021
(732) BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ

S.A., CALEA PLEVNEI NR. 159,
BUSINESS GARDEN BUCHAREST,
CLĂDIREA A, ETAJ 6, SECTOR 6,
BUCUREȘTI, 060013, ROMANIA

(540)

IQ DIGITAL BCR
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale.
36. Servicii bancare, afaceri financiare și afaceri
monetare.

───────

(210) M 2021 07340 (111)182529
(151) 14/10/2021
(732) BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ

S.A., CALEA PLEVNEI NR. 159,
BUSINESS GARDEN BUCHAREST,
CLĂDIREA A, ETAJ 6, SECTOR 6,
BUCUREȘTI, 060013, ROMANIA

(540)

IQ Digital BCR
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale.
36. Servicii bancare, afaceri financiare și afaceri
monetare.(591)    Culori revendicate: verde, negru

(511)    Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2021 07341 (111)182530
(151) 18/10/2021
(732) BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ

S.A., CALEA PLEVNEI NR. 159,
BUSINESS GARDEN BUCHAREST,
CLĂDIREA A, ETAJ 6, SECTOR 6,
BUCUREȘTI, 060013, ROMANIA

(540)

IQ DIGITAL PENTRU
AFACEREA TA

(531) Clasificare Viena: 29.01.04; 29.01.05;
27.05.01; 27.05.17; 27.05.24

clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale.
36. Servicii bancare, afaceri financiare și afaceri
monetare.

───────

(210) M 2021 07343 (111)182531
(151) 14/10/2021
(732) BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ

S.A., CALEA PLEVNEI NR. 159,
BUSINESS GARDEN BUCHAREST,
CLĂDIREA A, ETAJ 6, SECTOR 6,
BUCUREȘTI, 060013, ROMANIA

(540)

#iqdigital
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale.
36. Servicii bancare, afaceri financiare și afaceri
monetare.

───────

(210) M 2021 07346 (111)182532
(151) 13/10/2021
(732) BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ

S.A., CALEA PLEVNEI NR. 159,
BUSINESS GARDEN BUCHAREST,
CLĂDIREA A, ETAJ 6, SECTOR 6,
BUCUREȘTI, 060013, ROMANIA

(540)

IQ DIGITAL PENTRU
AFACEREA TA

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale.
36. Servicii bancare, afaceri financiare și afaceri
monetare.

───────

(210) M 2021 07347 (111)182533
(151) 13/10/2021
(732) BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ

S.A., CALEA PLEVNEI NR. 159,
BUSINESS GARDEN BUCHAREST,
CLĂDIREA A, ETAJ 6, SECTOR 6,
BUCUREȘTI, 060013, ROMANIA

(540)

IQ Digital pentru afacerea ta
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale.
36. Servicii bancare, afaceri financiare și afaceri
monetare.

───────

(591) Culori revendicate: albastru, mov
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2021 07349 (111)182198
(151) 13/10/2021
(732) CERBUL ALBASTRU SRL, STR.

POETULUI NR. 1C, JUD. ARAD,
ARAD, ARAD, ROMANIA

(540)

CERBUL ALBASTRU

(531) Clasificare Viena: 29.01.04; 27.05.01;
27.05.17; 03.04.07; 03.04.24

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

5. Produse farmaceutice, veterinare şi igienice,
substanţe dietetice de uz medical, alimente
pentru sugari, plasturi, material pentru
pansamente, materiale pentru plombarea dinţilor
şi pentru mulaje dentare, dezinfectante, produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.
12. Vehicule, aparate de locomoție terestră,
aeriană sau navală
14. Metale prețioase și aliajele acestora,
bijuterii, pietre prețioase și semiprețioase,
instrumente de ceasornicărie și pentru
măsurarea timpului
18. Piele şi imitaţii de piele, produse din aceste
materiale, piei de animale, geamantane şi valize,
umbrele, umbrele de soare şi bastoane , bice şi
articole de şelarie.
20. Mobile, oglinzi, rame, produse din lemn,
plută, trestie, stuf, rachită, corn, os, fildeş,
fanoane de balenă, solzi, ambra, sidef, spumă de
mare, înlocuitori ai tuturor acestor materiale sau
din materiale plastice.
23. Fire de uz textil.
24. Tesături şi articole textile, cuverturi de pat şi
feţe de masă.
25. Îmbrăcăminte, acoperăminte de cap.
26. Dantele şi broderii , panglici şi şireturi,
nasturi, capse , copci , ace şi ace cu gămălie, flori
artificiale.

27. Covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte
produse pentru acoperirea podelelor, tapet, cu
excepţia celor din materiale textile.
31. Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, animale vii, fructe şi legume proaspete,
seminţe, plante şi flori naturale, hrană pentru
animale, malţ.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
37. Construcţii, reparaţii, servicii de instalare.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii
40. Tratament de materiale, reciclarea
gunoaielor și deșeurilor, filtrarea aerului
și tratarea apei, imprimare, conservarea
alimentelor și a băuturilor
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii de
cazare temporară.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă şi de îngrijirea frumuseţii pentru oameni
sau pentru animale, servicii de agricultură,
horticultură şi de silvicultură.

───────

(210) M 2021 07355 (111)182535
(151) 13/10/2021
(732) BOGDAN-MIHAI VLAD, STR.

GHIRLANDEI NR. 52, BL. 77,
SC. 1, ET. 3, AP. 13, SECTOR 6,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

Fometi
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Software descărcabil șub formă de aplicație
mobilă pentru comenzi și livrare de alimente,
aplicație software de calculator descărcabilă
pentru participarea și coordonarea serviciilor de
transport, de livrare și de curierat, software

(591) Culori revendicate: albastru (Pantone
20-0147)
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descărcabil sub formă de aplicații mobile
pentru restaurante virtuale pentru livrare și
comenzi, software descărcabil pentru evaluarea
comportamentului clienților în magazine online,
software descărcabil de comerț electronic și
de plăți electronice, software descărcabil de
calculatoare pentru comerț electronic, software
descărcabil pentru comerțul electronic care
permite utilizatorilor să execute tranzacții
comerciale electronice prin intermediul unei
rețele informatice globale, software informatic
descărcabil pentru prelucrarea datelor de
localizare, hardware de calculator pentru
culegerea de date de localizare, dispozitive
electronice utilizate pentru localizarea cu ajutorul
sistemului de poziționare globală sau a rețelelor
de comunicare celulară articolelor pierdute.
30. Produse de patiserie, produse de patiserie
congelate, produse de patiserie proaspete.
35. Servicii de comandă online în domeniul
restaurantelor care oferă mâncare la pachet
și livrare la domiciliu, publicitate în sectorul
transport și livrare, servicii de vânzare cu
amănuntul cu livrare prin poștă pentru articole
de înfrumusețare, servicii de vânzare cu
amănuntul cu livrare prin poștă pentru articole
pentru casă și gradină, servicii de vânzare
cu amănuntul cu livrare prin poștă pentru
produse cosmetice, informare cu privire la
produse de consum în legătură cu alimente
sau băuturi, servicii de vânzare de alimente
prin magazine de desfacere cu amănuntul fără
personal, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu vânzarea de cutii de alimente
pe bază de abonament, servicii de gestionare
a lanțului de aprovizionare, administrarea
magazinelor, servicii de amenajare de vitrine
pentru magazinele de vânzare cu amănuntul,
servicii de vânzare de băuturi prin magazine
de desfacere cu amănuntul fără personal,
administrarea afacerilor magazinelor de comerț
cu amănuntul, servicii de comenzi online, servicii
prestate online de un magazin de vânzare
cu amănuntul pentru produse cosmetice și
de înfrumusețare, servicii prestate online de
un magazin de vânzare cu amănuntul pentru
produse alimentare, servicii prestate online
de un magazin de vânzare cu amănuntul
pentru produse de casa si gradina, prelucrare
electronică a comenzilor, servicii administrative
pentru preluarea comenzilor, consultanță privind
calculul de cost al comenzilor de vânzare,
prelucrare administrativă de comenzi de
achiziție plasate prin telefon sau calculator,
compilare computerizată a listelor cu comenzi,
managementul afacerilor în sectorul transport
și livrări, administrarea afacerilor în domeniul

transportului și livrărilor, consultanță în materie
de management al afacerilor în sectorul de
transport și livrări, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu produse pentru casa si gradina,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse alimentare, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu produse alimentare,
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 publicitate pentru promovarea
comerțului electronic, furnizare de servicii de
informare și consiliere în domeniul comerțului
electronic, servicii de gestionare a afacerilor
în legătură cu comerțul electronic, servicii de
localizare a stocurilor în baze de date.
38. Servicii de transmitere electronică a
comenzilor, furnizarea accesului la platforme
pentru comerț electronic pe internet, servicii de
telecomunicații legate de comerțul electronic,
transmisie de semnale pentru comerț electronic
prin sisteme de telecomunicații și prin sisteme de
comunicații de date.
39. Livrare de pizza, livrare de alimente, livrare
de cadouri, servicii de livrare, livrarea de flori,
transport și livrare de bunuri, servicii de livrare
a pachetelor, servicii de livrare a alimentelor,
livrare și depozitare de bunuri, livrarea de
mărfuri comandate prin corespondență, livrare
de coșulețe conținând pâine și băuturi, livrare
de coșuri cadou cu obiecte selectate pentru o
ocazie sau un motiv special, servicii de transport
de alimente, livrare de alimente și băuturi
preparate pentru consum, ambalare de alimente,
depozitare de alimente, servicii de stocare
a alimentelor, organizare și supraveghere a
serviciilor de livrare a comenzilor prin poștă,
depozitare temporară de livrări, organizarea
livrării de marfă, organizare de livrări de cadouri,
organizarea livrării de produse prin poștă,
ambalare de produse alimentare, servicii de
localizare și urmărire de scrisori și colete,
localizare și urmărire de persoane și mărfuri
pentru transport, servicii de informații privind
localizarea mărfurilor.
42. Programare de software pentru evaluarea
comportamentului clienților în magazine
online, întreținere de software utilizat în
domeniul comerțului electronic, consultanță
privind crearea și proiectarea de site-uri
web pentru comerț electronic, găzduire de
platforme de comerț electronic pe internet,
servicii de consultanță referitoare la software
utilizat în domeniul comerțului electronic,
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servicii de autentificare a utilizatorilor folosind
tehnologia pentru tranzacții de comerț electronic,
construirea unei platforme de internet pentru
comerțul electronic.
43. Furnizare de alimente și băuturi în patiserii,
patiserii, servicii pentru furnizarea de alimente,
servicii de consultanță cu privire la alimente,
furnizare de informații cu privire la prepararea
alimentelor și băuturilor, servicii de informare,
de consiliere și de rezervare în legătură cu
furnizarea de alimente și băuturi.

───────

(210) M 2021 07360 (111)182428
(151) 13/10/2021
(732) APIS CENT SRL, STR.

SPITALULUI NR. 18, BL. B2A,
SCARA A, AP. 5, JUD. TULCEA,
TULCEA, TULCEA, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL CLAUDIU
FERARU, STR. CRISANA NR. 3,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Tarâmul mierii

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 07.01.08;
07.01.24; 26.11.02; 26.11.12; 26.11.13;
03.13.04

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

30. Miere naturală, miere de manuka, miere
maturată natural, miere cu plante aromatice,
miere biologică pentru consum uman, dulciuri
(nemedicinale) pe bază de miere, fagure brut,
propolis de uz alimentar.

31. Polen de albine (brut).
───────

(210) M 2021 07377 (111)182549
(151) 26/10/2021
(732) IOANA NICOLETA CIOBANU,

CALEA BUCURESTI NR.32, BL.U4,
SC.A, ET.4, AP.14, JUD. ARGEȘ,
PITEȘTI, ARGEȘ, ROMANIA

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

(540)

IUNO

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.04;
27.05.17

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

35. Strângerea la un loc, în folosul terţilor, a
bijuteriilor (cu excepţia transportului acestora),
permiţând clienţilor să vadă şi să cumpere
în mod convenabil aceste bunuri, astfel
de servicii pot fi furnizate prin intermediul
magazinelor de vânzare cu amănuntul, sau
prin intermediul site-urilor web, servicii de
vânzare cu amănuntul referitoare la bijuterii,
promovarea comerciala, servicii de comerț
online cu amănuntul referitoare la bijuterii.
36. Servicii oferite de case de amanet.

───────

(591) Culori revendicate: alb, maro, 
galben,auriu
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(210) M 2021 07378 (111)182608
(151) 13/10/2021
(732) ASOCIATIA CS RUNNERS CLUB,

STR. PLOPILOR NR. 42, AP. 26,
JUD. CLUJ, CLUJ NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

(740) ANGHEL LUMINITA DOINA CABINET
DE PROPRIETATE INTELECTUALA,
STR. GHERGHITEI NR 1, BL. 94B, SC
B, AP 76, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
025511, ROMANIA

(540)

CROSUL COMPANIILOR
În conformitate cu prevederile art. 22 din Legea nr.
84/1998, republicata, conform adresei înregistrata

cu nr. OSIM 1005035 din data 21.02.2022,
solicitantul nu revendica un drept exclusiv

asupra denumirii: “CROSUL COMPANIILOR“.

(531) Clasificare Viena: 29.01.01; 29.01.02;
29.01.04; 29.01.06; 27.05.01; 27.05.17;
07.01.08; 07.01.24; 02.01.08; 02.01.23

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

35. Promovare de competitii si evenimente
sportive, promovare de produse si
servicii prin sponsorizarea evenimentelor
sportive, promovare de produse si servicii
prin sponsorizarea evenimentelor sportive
internaționale, promovarea produselor si
serviciilor altor persoane prin posibilitatea
sponsorilor de a-i asocia produsele si serviciile
cu activități sportive, promovarea produselor
si serviciile altor persoane prin posibilitatea
sponsorilor de a-i asocia produsele si serviciile
cu competii sportive, publicitate, inclusiv
promovare de produse si servicii ale tertilor
prin sponsorizare si contracte de licență

referitoare la evenimente sportive internationale,
servicii de vânzare cu amanuntul referitoare
la articole sportive, servicii de vânzare cu
ridicata referitoare la articole sportive, servicii de
vânzare cu amnuntul în legatura cu echipamente
sportive, servicii de vânzare cu ridicata în
legatura cu echipamente sportive, servicii de
vânzare cu amanuntul în legatura cu articole
sportive, servicii de vânzare cu ridicata în
legatura cu articole sportive, managementul
afacerilor pentru manifestari sportive (pentru
terti), management de afaceri cu privire
la cluburi sportive, management promotional
pentru personalitati sportive, prezentare de firme
pe internet si în alte medii de comunicare,
prezentare de firme si produse si servicii ale
acestora pe internet, pregătire și prezentare
de reclame audiovizuale în scopuri publicitare,
prezentare de produse si servicii (în scopuri
promotionale/publicitare), publicitate, publicitate
radiofonica, publicitate televizata, publicitate
online, servicii de promovare si publicitate,
publicitate prin intermediul mediilor electronice
si îndeosebi prin internet, servicii de asistenta
si consultanta pentru publicitate, marketing si
promovare.
41. Activitati sportive si culturale, activitati de
divertisment, sportive si culturale, organizare
de evenimente sportive si culturale comunitare,
organizare de activitati sportive pentru tabere de
vara, angajarea de personalitati sportive pentru
evenimente, divertisment furnizat în timpul
pauzelor din cadrul evenimentelor sportive,
servicii de divertisment furnizate la cluburi
sportive private (country club), servicii de
divertisment furnizate în timpul pauzelor din
cadrul evenimentelor sportive, organizare de
turnee sportive, organizare si coordonare de
competitii sportive, coordonare de evenimente
sportive electronice în direct, productie
de evenimente sportive pentru televiziune,
productie de evenimente sportive pentru radio,
activitati sportive, servicii sportive, organizarea
turneelor sportive, organizare de competitii
sportive si evenimente sportive, organizare
de activitati sportive si competitii sportive,
organizare de evenimente sportive, competitii
si turnee sportive, organizarea de competitii
sportive, organizarea de evenimente sportive,
organizarea de competitii sportive, coordonare
de evenimente sportive, activitati sportive si de
recreere, servicii furnizate de cluburi sportive,
organizare de competitii si evenimente sportive,
organizare de evenimente si concursuri sportive,
organizare de activitati sportive sau competitii,
organizare de evenimente si competitii sportive,
organizare si coordonare de evenimente

(591) Culori revendicate: gri, albastru, roșu,
galben
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sportive, management de evenimente pentru
cluburi sportive, organizare, planificare si
coordonare de competitii sportive, organizare
de evenimente sportive în cadrul comunitatilor,
servicii de divertisment sub formă de evenimente
sportive, furnizare de servicii de vânzare
de bilete cu ridicare la fata locului, pentru
evenimente de divertisment, sportive si culturale,
organizare de activitati sportive si competitii,
furnizare de instalatii pentru evenimente
sportive, competitii sportive si de atletism si
programe de decernare de premii, organizare de
competitii, organizare de competitii recreative,
organizare de jocuri si competitii, organizare
de competitii pentru divertisment, organizare
de competitii de atletism, organizare de
competitii în scopuri recreative, organizare de
competiții sub formă de curse, organizare
de concursuri de atletism, organizare si
coordonare de competitii de atletism, educatie,
divertisment si sport, organizare de concursuri
(divertisment), servicii de educatie, instruire si
divertisment, divertisment de tipul seriilor de
concursuri, servicii de divertisment legate de
sport, organizarea de concursuri (educatie sau
divertisment), servicii educative, de divertisment
si sportive, organizare si coordonare de
competitii (educatie sau divertisment), furnizare
de divertisment sportiv prin intermediul unui
site, servicii de rezervare de bilete în domeniul
educatiei, divertismentului si sportului, productie
de evenimente sportive, organizare de turnee de
recreere, organizare de evenimente de recreere,
organizare de activități de recreere în grup.

───────

(210) M 2021 07389 (111)182645
(151) 13/10/2021
(732) OLX ONLINE SERVICES S.R.L.,

ȘOSEAUA NICOLAE TITULESCU,
NR. 4-8, CLĂDIREA AMERICA
HOUSE - ARIPA DE VEST, ETAJ
5, SECTORUL 1, BUCUREȘTI,
011141, ROMANIA

(540)

BINIȘTE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
1. Produse chimice pentru utilizare în industrie,
ştiinţe şi fotografie, precum şi în agricultură,

horticultură şi silvicultură, răşini artificiale
neprelucrate, materiale plastice neprelucrate,
compoziţii pentru stingerea şi prevenirea
incendiilor, preparate pentru călirea şi lipirea
metalelor, substanţe pentru tăbăcirea pieilor
şi a blănurilor de animale, adezivi pentru
utilizare în industrie, chituri şi alte materiale
de umplere, compost, bălegar, îngrăşăminte,
preparate biologice pentru utilizare în industrie şi
ştiinţe.
2. Vopsele, vernisuri şi lacuri, produse pentru
prevenirea coroziunii şi a deteriorării lemnului,
coloranţi, nuanţatori, cerneluri pentru tipărire,
marcare şi gravare, răşini naturale în stare brută,
metale sub formă de folie şi pulbere pentru
utilizare în vopsire, decorare, tipărire şi artă.
3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
îngrijirea dinților, parfumuri, uleiuri esenţiale,
preparate de albire şi alte substanţe de spălare,
preparate de curăţare, lustruire, degresare şi
abrazive.
4. Uleiuri industriale şi unsori, ceară, lubrifianţi,
compoziţii pentru absorbţia, umezirea şi legarea
prafului, combustibili şi surse de iluminat,
lumânări şi fitile pentru iluminat.
5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice
de uz uman şi veterinar, plasturi, materiale
de pansat, materiale pentru plombarea dinţilor,
ceară dentară, dezinfectanţi, produse pentru
distrugerea dăunătorilor, fungicide, erbicide.
6. Metale comune şi aliaje ale acestora,
minereuri, materiale metalice pentru structuri şi
construcţii, construcţii metalice transportabile,
cabluri şi fire neelectrice din metal comun,
fierărie, articole mici din armătură metalică,
containere din metal pentru depozitare sau
transport, seifuri.
7. Maşini, maşini-unelte, unelte acţionate
electric, motoare, cu excepţia celor pentru
vehiculele terestre, cuplaje şi componente de
transmisie, cu excepţia celor pentru vehiculele
terestre, unelte agricole, altele decât uneltele
acţionate manual, incubatoare pentru ouă,
distribuitoare automate.
8. Unelte şi ustensile de mână, acţionate
manual, tacâmuri, arme de mână, cu excepţia
armelor de foc, aparate de ras.
9. Aparate şi instrumente ştiinţifice, de
cercetare, navigaţie, topografie, fotografie,
cinematografie, audiovizuale, optică, cântărire,
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măsurare, semnalizare, detectare, testare,
inspectare, salvare şi învăţare, aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuţia,
transformarea, acumularea, reglementarea sau
controlul distribuţiei sau utilizării energiei
electrice, aparate şi instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea,reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginii sau datelor,
suporturi de date stocate sau descărcabile,
software pentru computere, suporturi de stocare
digitale sau analog, mecanisme pentru aparate
care funcţionează cu fise, case de marcat,
dispozitive de calculat, computere și dispozitive
periferice pentru computere, costume pentru
scufundări, măşti pentru scufundări, dopuri de
urechi pentru scufundări, cleşti de nas pentru
scufundări sau înot, mănuşi pentru scufundări,
aparate de respirat pentru înot subacvatic,
dispozitive pentru stingerea incendiilor.
10. Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi
şi dinţi artificiali, articole ortopedice, materiale
de sutură, dispozitive terapeutice şi de asistenţă
adaptate pentru persoanele cu handicap,
aparate de masaj, aparate, dispozitive şi articole
pentru sugari, aparate, dispozitive şi articole
pentru activitate sexuală.
11. Aparate şi instalaţii de iluminat, de încălzire,
de răcire, de producere a aburului, de gătit, , de
uscare, de ventilare, de distribuire a apei şi de uz
sanitar.
12. Vehicule, aparate de deplasare pe uscat, în
aer sau pe apă.
13. Arme de foc, muniţie şi proiectile, explozivi,
artificii.
14. Metale preţioase şi aliaje ale acestora,
bijuterii, pietre preţioase şi semipreţioase,
ceasornice şi instrumente pentru măsurarea
timpului.
15. Instrumente muzicale, pupitre pentru note
şi pupitre pentru instrumente muzicale, baghete
pentru dirijori.
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.
17. Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică,
neprelucrate şi semiprelucrate, şi înlocuitori
pentru toate aceste materiale, materiale plastice
şi răşini în formă extrudată pentru utilizare
în fabricare, materiale de etanşare, umplere

şi izolare, ţevi, tuburi şi furtunuri flexibile,
nemetalice.
18. Piele şi imitaţii de piele, piei de animale
şi piei brute, bagaje şi genţi de transport,
umbrele de ploaie şi de soare, bastoane, bice,
harnaşament şi articole de şelărie, zgărzi, lese şi
îmbrăcăminte pentru animale.
19. Materiale, nemetalice, pentru clădiri şi
construcţii, ţevi rigide cu excepția celor de
metal pentru construcţii, asfalt, smoală şi
bitum, construcţii nemetalice transportabile,
monumente, nemetalice.
20. Mobilier, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nemetalice, pentru depozitare sau
transport, os, corn, os de balenă sau sidef
neprelucrate sau semiprelucrate, scoici, spumă
de mare, chihlimbar.
21. Ustensile şi recipiente de uz casnic sau de
bucătărie, vase de gătit şi articole pentru masă,
cu excepţia furculiţelor, cuţitelor şi lingurilor,
piepteni şi bureţi, perii, cu excepţia pensulelor,
materiale pentru perii, articole de curăţare, sticlă
neprelucrată sau semiprelucrată, cu excepţia
sticlei pentru construcţii, sticlărie, porţelan şi lut.
22. Frânghii şi sfori, plase, corturi şi prelate,
copertine din materiale textile sau sintetice,
vele, saci pentru transportul si depozitarea
materialelor în vrac, materiale de căptuşire,
amortizare şi de umplutură, cu excepţia
hârtiei, cartonului, cauciucului sau a materialelor
plastice, materiale textile fibroase brute şi
înlocuitori ai acestora.
23. Aţe şi fire, pentru utilizare la produsele
textile.
24. Textile şi înlocuitori pentru textile, lenjerie de
uz casnic, perdele din material textil sau plastic.
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului.
26. Dantelă, împletitură şi broderie, panglici şi
funde pentru mercerie, nasturi, copci de tip moş
şi babă, ace şi ace cu gămălie, flori artificiale,
decoraţiuni pentru păr, păr fals.
27. Covoare, carpete, preşuri (covoraşe) şi
protecţii pentru pardoseli, linoleumuri şi
alte materiale pentru acoperirea pardoselilor
existente, carpete agăţate pe pereţi, nu din
materiale textile.
28. Jocuri, jucării şi obiecte de divertisment,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică şi de sport, decoraţiuni pentru pomul
de Crăciun.
29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi gătite, jeleuri, gemuri,
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compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt şi alte
produse lactate, uleiuri şi grăsimi alimentare.
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină
şi preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi produse de cofetărie, ciocolată,
îngheţată, sorbeturi şi alte produse similare sub
formă de înghețată, comestibile, zahăr, miere,
melasă, drojdie, praf de copt, sare, condimente,
mirodenii, ierburi conservate, oţet, sosuri şi alte
condimente, gheaţă (apă îngheţată).
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
şi forestiere brute şi neprocesate, grăunţe şi
seminţe brute şi neprocesate, fructe şi legume
proaspete, ierburi proaspete, plante şi flori
naturale, bulbi, puieţi şi seminţe pentru plantare,
animale vii, hrană şi băuturi pentru animale, malţ.
32. Bere, băuturi non-alcoolice, ape minerale şi
gazoase, băuturi din fructe şi sucuri de fructe,
siropuri şi alte preparate non-alcoolice pentru
fabricarea băuturilor.
33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor.
34. Tutun şi înlocuitori de tutun, ţigări şi
trabucuri, ţigări electronice şi vaporizatoare
orale pentru fumători, articole pentru fumători,
chibrituri.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
37. Servicii de construcţii, servicii de instalaţii şi
reparaţii, extracţii miniere, forare pentru petrol și
gaze.
38. Servicii de telecomunicaţii.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii.
40. Tratarea materialelor, reciclarea gunoaielor
și deșeurilor, filtrarea aerului și tratarea apei,
servicii de imprimare, conservarea alimentelor și
a băuturilor.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură cu
acestea, analize industriale, servicii de cercetare
industrială şi design industrial, servicii de
control și autentificare a calității, proiectarea
şi dezvoltarea de componente hardware şi
software ale calculatorului.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru

persoane şi animale, servicii de agricultură,
acvacultură, horticultură şi silvicultură.
45. Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia fizică a bunurilor materiale
şi a persoanelor, servicii personale şi sociale
prestate de terţi pentru a satisface nevoile
persoanelor.

───────

(210) M 2021 07392 (111)182233
(151) 13/10/2021
(732) ALKALOID AD SKOPJE,

BOULEVARD ALEKSANDAR
MAKEDONSKI 12, SKOPJE, 1000,
MACEDONIA

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

(540)

LEFISYO
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Preparate farmaceutice, inclusiv
medicamente utilizate în dependența de opioide,
preparate pentru ameliorarea durerii, analgezice
opioide.

───────

(210) M 2021 07395 (111)182558
(151) 13/10/2021
(732) ROXANA CARDOS, PIAȚA 25

OCTOMBRIE, BL. 14, AP. 32, JUD.
SATU MARE, SATU MARE, SATU
MARE, ROMANIA

(740) LUPSA SI ASOCIATII SRL, CALEA
13 SEPTEMBRIE NR. 90, ET. 1,
BIROU 1.02, CAM. 2, SECTOR 5,
BUCUREȘTI, 050726, ROMANIA

(540)

Mindset matters
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
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41. Servicii educative, de divertisment și
sportive, educație, divertisment și sport,
servicii educative și de instruire, activități
de divertisment, sportive și culturale, ateliere
recreative, ateliere organizate în scopuri
culturale, îndrumare, coaching personal
(formare), servicii educaționale de tip coaching,
cursuri de formare, furnizare de cursuri
educaționale, furnizare de cursuri de formare,
furnizare de cursuri de pregătire, furnizare de
cursuri de instruire, organizare de cursuri de
formare.

───────

(210) M 2021 07396 (111)182397
(151) 13/10/2021
(732) ZÂMBEŞTE MAI DES SRL, STR.

CETĂŢII NR. 6, JUD. ARAD, ARAD,
ARAD, ROMANIA

(740) BRAND LEADER SRL, STR.
CONSTANTIN LACEA NR.12-14,
BIROU 2, JUD. BRAȘOV, BRAȘOV,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

il Classico

(531) Clasificare Viena: 29.01.03; 29.01.04;
29.01.05; 29.01.08; 27.05.01; 05.03.17

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
regruparea în beneficiul tertilor, a unei game
diverse de produse, precum pizza, paste,
produse alimentare si bauturi (cu excepția
transportului acestora), permițând clienților să
vizualizeze și să cumpere în mod convenabil
aceste bunuri, astfel de servicii pot fi furnizate

de magazine de vanzare cu amănuntul,
puncte de vânzare cu ridicata, prin intermediul
automatelor pentru vânzarea de produse, al
cataloagelor cu comandă prin poştă sau
prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de tip teleshopping, servicii de comercializare
in spatiu fizic si/sau online, cu amanuntul si/
sau cu ridicata a produselor proprii si ale
tertilor, servicii de comandă online în domeniul
restaurantelor care oferă mâncare la pachet și
livrare la domiciliu, administrarea programelor
de fidelizare a consumatorilor, procesarea
administrativă a comenzilor de cumpărare,
furnizarea unei piețe on-line pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, organizarea
de expoziții în scopuri comerciale sau
publicitare, organizarea de târguri comerciale
sau publicitare, organizarea de evenimente în
scopuri comerciale sau publicitare, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopuri
de comercializare cu amănuntul.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, livrare de alimente și băuturi preparate
pentru consum, livrarea de mărfuri, livrare
de alimente de către restaurante, colectare,
transport și livrare de produse.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
pregătirea și furnizare de alimente și băuturi
destinate consumului imediat, furnizare de
alimente și băuturi dintr-o rulotă mobila, servicii
oferite de restaurant, rotisserie, saormerie,
berarie, pizzerie, pasta bar, bistro, ceainerie,
cofetarie, snack-bar, fast food, bar, cafenea,
cantina, servicii de restaurante cu autoservire,
servicii de bucătărie mobila, servicii de
restaurant cu servire la pachet, servicii
de mâncaruri și băuturi la pachet, servicii
de catering care constau în furnizarea de
produse alimentare şi băuturi, servicii de
sommelier, barmani, bucatar personal, servicii
de rezervări la restaurant, furnizare de recenzii
de restaurante și baruri, furnizare de informații
cu privire la servicii de bar, restaurant, servicii
de club pentru furnizare de mâncare și băuturi,
închirierea de scaune, mese, feţe de masă,
sticlărie, închiriere de săli de întâlnire, închiriere
de săli pentru expoziții, închiriere de săli
de reuniune, închiriere de săli de conferințe,
închiriere de săli pentru evenimente sociale.

───────

(591) Culori revendicate: verde, albastru, 
mov,negru
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(210) M 2021 07399 (111)182227
(151) 14/10/2021
(732) CĂTĂLIN LUNGU, STRADA

TATRA, NR. 12, AP. 6, JUDETUL
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

(540)

ZADA NATURE LOUNGE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 26.11.03
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
43. Servicii de cazare temporară.

───────

(210) M 2021 07406 (111)182573
(151) 14/10/2021
(732) RGV SECURITY & PROTECTION

SRL, STR. POMPIERILOR NR. 29,
JUDETUL CALARASI, CALARASI,
910002, CĂLĂRAȘI, ROMANIA

(540)

RGV SECURITY
& PROTECTION

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12;
24.01.13

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

45. Servicii de pază.
───────

(591) Culori revendicate: galben (RAL 
1016),albastru



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 06/2022

1253

(210) M 2021 07437 (111)182642
(151) 14/10/2021
(732) NEST DEZVOLT S.R.L., BD.

REGINA ELISABETA 63,
PARTER, CAMERA 1, SECTOR 5,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) ALACARTE IP SRL, ALEEA FETESTI
11, BL. F1, SC. C, ET 1, AP. 26,
SECTOR 3, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

N NEST

clase:
37. Servicii de constructii.

───────

(210) M 2021 07442 (111)182540
(151) 14/10/2021
(732) ST PATRICKS VIP DECESE SRL,

ȘOSEAUA COTROCENI NR.
33, SECTOR 6, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR. MIHAI
VELICIU NR. 21, APT. 1, JUDEȚ CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(540)

ST. PATRICK'S FUNERALS

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 05.03.06;
26.01.01

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

45. Servicii funerare, activități funerare,
organizarea ceremoniilor funerare.

───────

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 03.07.16
(591) Culori revendicate: auriu, albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(740) RODALL SRL AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA SRL,
STR. POLONA NR. 115, BL. 15, SC.
A, APT.19, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
010497, ROMANIA

(540)

optovista

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.03.15
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
44. Servicii oferite de clinici medicale,
servicii de oftalmologie, servicii prestate
de opticieni, imagistică optică pentru
diagnosticare medicală, servicii de testare a
vederii (opticieni), consultanță privind îngrijirea
sănătății, diagnosticare de tulburări de procesare
vizuală, montarea de lentile optice, închiriere de
echipamente pentru îngrijirea sănătății umane,
servicii de informare și consiliere cu privire la
sănătate.

───────

(210) M 2021 07450 (111)182729
(151) 14/10/2021
(732) FLORIN SILVIU RADU, SOS

ALEXANDRIA NR. 9, BLOC 4,
SC.1, AP.9, ET.4, SECTOR 5,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

Senses of Romania
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

39. Rezervarea locurilor de călătorie, aranjarea
formalităților pentru vize și documente de
călătorie pentru persoanele care călătoresc în
străinătate, organizarea de croaziere, închirierea
costumelor de scufundare, furnizarea de direcții
de deplasare în scopuri de călătorie, transportul
marin, închirierea autocarelor, transportul de
pasageri, închirierea vagoanelor de cale
ferată, transportul fluvial, servicii de transport
pentru tururile de vizitare a obiectivelor
turistice, transportul turiștilor, rezervări de
transport, organizarea transportului pentru
deplasările turistice, rezervări de călătorie,
servicii de salvare subacvatică, închirierea
de vehicule, închirierea de ambarcațiuni,
transportul cu ambarcațiunile, transportul cu
mașina, transportul cu autobuzul, închirierea
de mașini, transportul pe calea ferată,
transportul aerian, însoțirea turiștilor, transportul
cu feribotul, închirierea de cai, depozitare de
bagaje, închirierea containerelor de depozitare,
depozitare/înmagazinare.
41. Servicii de parcuri de amuzament, educație
de tip școală cu internat, rezervarea locurilor
pentru spectacole, servicii de club (divertisment
sau educație), antrenare (instruire), transfer
de know-how (instruire), furnizarea de
informații în domeniul educație, servicii de
amuzament, servicii de divertisment, efectuarea
antrenamentelor de fitness, efectuarea de
excursii cu ghid, efectuarea de excursii de
cățărare cu ghid, servicii de tabere de
vacanță (divertisment), organizarea și susținerea
unor forumuri educaționale în persoană,
servicii de cluburi de noapte (divertisment),
organizarea de competiții (educație sau
divertisment), organizarea de competiții sportive,
planificarea de petreceri (divertisment), servicii
de fotografiere, instruire practică (demonstrații),
furnizarea facilităților de recreere, furnizarea
de informații cu privire la activitățile
recreaționale, organizarea și susținerea de
seminarii, închirierea de echipament pentru
scufundări libere, servicii de tabere sportive
(divertisment), închirierea de echipament
sportiv, cu excepția vehiculelor, predare/servicii
educaționale/ servicii de instruire, servicii de
agenție de bilete (divertisment).

───────

(210) M 2021 07445 (111)182441
(151) 14/10/2021
(732) OPTOVISTA MEDICAL SRL, 

B-DUL REPUBLICII NR.130, BL. 
201,ET. P, AP. 3, JUDEȚ PRAHOVA,
PLOIEȘTI, PRAHOVA, ROMANIA
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(210) M 2021 07451 (111)182609
(151) 08/11/2021
(732) BANCA ROMANEASCA, STR.

ARH. ION MINCU, NR. 3, SECTOR
1, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

BROM
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
36. Servicii financiare, monetare și bancare.

───────

(540)

KR KAREMI

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.04.05; 27.05.24

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

6. Metale comune și aliajele lor, minereuri,
materiale metalice pentru edificare și construcții,
construcții transportabile metalice, cabluri și fire
neelectrice din metale comune, mici articole de
fierărie, containere metalice pentru depozitare
sau transport, seifuri.
7. Mașini, mașini-unelte, unelte acționate
electric, motoare (cu excepția motoarelor pentru
vehiculele terestre), componente de cuplare și
transmisie a mașinilor, cu excepția celor pentru
vehiculele terestre, unelte agricole, altele decât
unelte de mână acționate manual, incubatoare
pentru ouă, mașini automate de vânzare.
8. Scule și instrumente de mână acționate
manual, cuțite, furculițe și linguri, arme albe, cu
excepția armelor de foc, aparate de ras.

9. Aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, mecanisme pentru aparate cu
preplată, case de marcat, dispozitive de
calculat, calculatoare și dispozitive periferice de
calculator, costume de scafandru, măști pentru
scafandri, tampoane de urechi pentru scafandri,
cleme nazale pentru scafandri și înotători,
mănuși de scafandru, aparate de respirat sub
apă pentru înot subacvatic, extinctoare.
10. Aparate și instrumente chirurgicale,
medicale, dentare și veterinare, membre
artificiale, ochi și dinți, articole ortopedice,
material de sutură, dispozitive terapeutice și de
asistență adaptate pentru persoane cu handicap,
aparate de masaj, aparate, dispozitive și articole
pentru alăptarea bebelușilor, aparate, dispozitive
și articole pentru activitatea sexuală.
11. Aparate și instalații de iluminat, de incălzit,
de răcit, de producere a vaporilor, de coacere, de
uscare, de refrigerare, de ventilare, de distribuire
a apei și de uz sanitar.
12. Vehicule, aparate de locomoție terestră,
aeriană sau navală
13. Arme de foc, muniții și proiectile, explozivi,
focuri de artificii.
14. Metale prețioase și aliajele acestora,
bijuterii, pietre prețioase și semiprețioase,
instrumente de ceasornicărie și pentru
măsurarea timpului.
15. Instrumente muzicale, pupitre pentru
partituri și stative pentru instrumente muzicale,
baghete de dirijor.
16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie și articole de birou, cu excepția
mobilei, adezivi pentru papetărie sau menaj,
materiale de desen și materiale pentru artiști,
pensule, materiale didactice și de instruire,
foi, folii și pungi din material plastic pentru
împachetare și ambalare, caractere și clișee
tipografice

(210) M 2021 07452 (111)182389
(151) 14/10/2021
(732) LILA ROSSA ENGROS SRL, 

B-DUL VOLUNTARI NR.81A, 
JUD.ILFOV, VOLUNTARI, 
077190,ILFOV, ROMANIA



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 06/2022

1256

17. Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică
și înlocuitori ai acestor materiale, neprocesate
și semiprocesate, materiale plastice și rășini
extrudate destinate utilizării în producție,
materiale de călăfătuire, etanșare și izolare, țevi,
tuburi și furtunuri flexibile, nu din metal
18. Piele și imitații de piele, piei de animale,
genți de voiaj și de transport, umbrele și
parasolare, bastoane, bice, harnașament și
articole de șelărie, zgărzi, lese și îmbrăcăminte
pentru animale
19. Materiale, nu din metal, pentru edificare
și construcție, conducte rigide, nu din metal,
pentru edificare, asfalt, smoală, gudron și
bitum, construcții transportabile, nu din metal,
monumente nemetalice
20. Mobile, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nu din metal, pentru depozitare sau
transport, oase neprelucrate sau semiprelucrate,
coarne, fanoane de balenă sau sidef, scoici,
spumă de mare, chihlimbar galben
21. Ustensile și recipienți pentru menaj sau
bucătărie, articole de bucătărie și veselă, cu
excepția furculițelor, cuțitelor și lingurilor, piepteni
și bureți, perii (cu excepția pensulelor), material
pentru perii, articole pentru curățare, sticlă brută
sau semiprelucrată, cu excepția sticlei pentru
construcții, sticlărie, porțelan și ceramică
22. Frânghii și sfori, plase, corturi și prelate,
marchize din materiale textile sau sintetice,
vele, saci pentru transportul și depozitarea
materialelor în vrac, materiale de capitonare,
amortizare și de umplutură, cu excepția
hârtiei, cartonului, cauciucului sau a materialelor
plastice, fibre textile brute și înlocuitori pentru
acestea
23. Fire de uz textil
24. Textile și înlocuitori de textile, lenjerie de
casă, perdele din materiale textile sau plastice.
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului
26. Dantele, șireturi și broderii, panglici și funde
ca articole de mercerie, nasturi, capse și copci,
ace și ace cu gămălie, flori artificiale, decorațiuni
pentru păr, păr fals
27. Covoare, preșuri, rogojini, linoleum și alte
produse pentru acoperirea podelelor, tapete
murale, nu din materiale textile.
28. Jocuri, jucării și articole pentru joacă,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și sport, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de crăciun.

───────

(210) M 2021 07454 (111)182391
(151) 14/10/2021
(732) LILA ROSSA ENGROS SRL, B-

DUL VOLUNTARI NR.81A, JUD.
ILFOV, VOLUNTARI, 077190,
ILFOV, ROMANIA

(540)

loomax

(531) Clasificare Viena: 27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
6. Metale comune și aliajele lor, minereuri,
materiale metalice pentru edificare și construcții,
construcții transportabile metalice, cabluri și fire
neelectrice din metale comune, mici articole de
fierărie, containere metalice pentru depozitare
sau transport, seifuri.
7. Mașini, mașini-unelte, unelte acționate
electric, motoare (cu excepția motoarelor pentru
vehiculele terestre), componente de cuplare și
transmisie a mașinilor, cu excepția celor pentru
vehiculele terestre, unelte agricole, altele decât
unelte de mână acționate manual, incubatoare
pentru ouă, mașini automate de vânzare.
8. Scule și instrumente de mână acționate
manual, cuțite, furculițe și linguri, arme albe, cu
excepția armelor de foc, aparate de ras.
10. Aparate și instrumente chirurgicale,
medicale, dentare și veterinare, membre
artificiale, ochi și dinți, articole ortopedice,
material de sutură, dispozitive terapeutice și de
asistență adaptate pentru persoane cu handicap,
aparate de masaj, aparate, dispozitive și articole
pentru alăptarea bebelușilor, aparate, dispozitive
și articole pentru activitatea sexuală
11. Aparate și instalații de iluminat, de incălzit,
de răcit, de producere a vaporilor, de coacere, de
uscare, de refrigerare, de ventilare, de distribuire
a apei și de uz sanitar.
12. Vehicule, aparate de locomoție terestră,
aeriană sau navală.
13. Arme de foc, muniții și proiectile, explozivi,
focuri de artificii.
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15. Instrumente muzicale, pupitre pentru
partituri și stative pentru instrumente muzicale,
baghete de dirijor.
16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie și articole de birou, cu excepția
mobilei, adezivi pentru papetărie sau menaj,
materiale de desen și materiale pentru artiști,
pensule, materiale didactice și de instruire,
foi, folii și pungi din material plastic pentru
împachetare și ambalare, caractere și clișee
tipografice.
17. Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică
și înlocuitori ai acestor materiale, neprocesate
și semiprocesate, materiale plastice și rășini
extrudate destinate utilizării în producție,
materiale de călăfătuire, etanșare și izolare, țevi,
tuburi și furtunuri flexibile, nu din metal.
18. Piele și imitații de piele, piei de animale,
genți de voiaj și de transport, umbrele și
parasolare, bastoane, bice, harnașament și
articole de șelărie, zgărzi, lese și îmbrăcăminte
pentru animale.
19. Materiale, nu din metal, pentru edificare
și construcție, conducte rigide, nu din metal,
pentru edificare, asfalt, smoală, gudron și
bitum, construcții transportabile, nu din metal,
monumente nemetalice.
20. Mobile, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nu din metal, pentru depozitare sau
transport, oase neprelucrate sau semiprelucrate,
coarne, fanoane de balenă sau sidef, scoici,
spumă de mare, chihlimbar galben.
28. Jocuri, jucării și articole pentru joacă,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și sport, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de crăciun.

───────

(210) M 2021 07455 (111)182434
(151) 14/10/2021
(732) MIHAI DUMITRU, STR. IOAN

FUNDESCU NR.1, BL.B9, SC.C,
ET.1, AP.14, JUD. ARGEŞ,
PITEŞTI, ARGEȘ, ROMANIA

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

(540)

Gogosherim
Gogosi cu dragoste

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.11;
27.05.24; 08.01.15; 25.01.05; 25.01.18

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

43. Servicii de alimentaţie publică, servicii de
furnizare de alimente şi băuturi, servicii oferite
de plăcintării, patiserii, servicii oferite de cofetărie
şi gelaterie, servicii de bufet pentru gustări
(snack-bar), servicii de catering care constau
în furnizarea de produse alimentare şi băuturi,
servicii oferite de restaurante, servicii oferite de
baruri și cafenele.

───────
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(210) M 2021 07456 (111)182438
(151) 14/10/2021
(732) SONYA - OZAL S.R.L., STR.

EPISCOP ROMAN CIOROGARIU
NR. 4, JUD. BIHOR, ORADEA,
BIHOR, ROMANIA

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

(540)

GG GOLDEN GOLD

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.11;
24.09.05; 27.05.24

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou,
strîngerea la un loc în avantajul terţilor
a produselor: bijuterii, pietre prețioase
și semiprețioase, ceasuri, instrumente de
ceasornicărie şi pentru măsurarea timpului,
accesorii pentru bijuterii, accesorii pentru
ceasuri, brățări de ceas, articole de bijuterie
care conțin aur, articole de bijuterie cu pietre
ornamentale, articole de bijuterie cu pietre
prețioase, articole de bijuterie placate cu metale
prețioase, articole de bijuterie semiprețioase,
bijuterii cu diamante, brățări, bijuterii-pandantive,
bijuterii din metale prețioase, butoni de
manșetă, cercei, coliere (bijuterii), crucifixe ca
bijuterii, fire din metale prețioase (bijuterii),
inchizători pentru bijuterii, inele (bijuterii), lanțuri
(bijuterii), medalioane (bijuterii), pandantive,

perle (bijuterii), strasuri, tiare, verighete, obiecte
de artă din metale prețioase, casete de bijuterii,
din producţie proprie şi a unor terţi, (exceptînd
transportul lor), pentru a permite clienţilor să
le vadă şi să le achiziţioneze cît mai comod,
aceste servicii pot fi asigurate de magazine
en gros sau en detail, prin cataloage de
vânzare prin corespondenţă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul site-
urilor web sau al emisiunilor de teleshopping,
servicii de marketing, publicitate şi promovare,
servicii de cercetare şi informaţii de piaţă,
promovare de bunuri şi servicii ale terţilor
prin intermediul reţelelor de calculatoare şi de
comunicaţii, servicii de magazin fizic sau on-
line de comercializare cu amănuntul şi/sau cu
ridicata.

───────

(210) M 2021 07457 (111)182502
(151) 14/10/2021
(732) FUNDATIA PRAIS,

(540)

PACT Planeta Albastră
Contează pe Tine! Alex D.

(531) Clasificare Viena: 01.05.06; 02.09.15;
29.01.15; 02.09.01; 25.12.01; 27.05.01;
27.05.24

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

(591) Culori revendicate: roşu, albastru,
             verde, crem, galben, mov

───────

STR.ALEXANDR PUSKIN NR.2,
SECTOR 1, BUCURESTI, 011996,
ROMANIA
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(540)

Lila Care

(531) Clasificare Viena: 27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
10. Aparate și instrumente chirurgicale,
medicale, dentare și veterinare, membre
artificiale, ochi și dinți, articole ortopedice,
material de sutură, dispozitive terapeutice și de
asistență adaptate pentru persoane cu handicap,
aparate de masaj, aparate, dispozitive și articole
pentru alăptarea bebelușilor, aparate, dispozitive
și articole pentru activitatea sexuală.

───────

(210) M 2021 07466 (111)182302
(151) 14/10/2021
(732) FANTAZIA PR BOUTIQUE S.R.L.,

STRADA BRÂNDUȘELOR 7, BL.
G3, SCARA 1, ETAJ 3, AP. 16,
SECTOR 3, BUCURESTI, 031254,
ROMANIA

(740) CABINET M. OPROIU, SRL,
POPA SAVU NR. 42, SECTOR 1,
BUCURESTI, 031254, ROMANIA

(540)

Colorhood
(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 material pentru artişti, pensule, materiale
didactice şi educative, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice, forme de tipar,
invitaţii (papetărie), cărţi, fluturaşi publicitari,
tipărituri grafice, felicitări (tipărite), reviste
(publicaţii periodice), manuale (ghiduri) / ghiduri
(manuale), agende, buletine informative, ziare,
carnete de notiţe (papetărie), tablouri (picturi),
cu sau fără ramă, broşuri, ilustraţii, cărţi poştale,
postere, publicaţii tipărite, fotografii (tipărite),
reproduceri grafice, opere de artă din hârtie sau
carton, precum figurine din papier mâché (pastă
de hârtie), litografii înrămate sau neînrămate,
picturi şi acuarele.
21. Ustensile şi recipiente de uz casnic sau de
bucătărie, vase de gătit şi articole pentru masă,
cu excepţia furculiţelor, cuţit elor şi lingurilor,
piepteni şi bureţi, perii, cu excepţia pensulelor,
materiale pentru perii, articole de curăţare, sticlă
neprelucrată sau semiprelucrată, cu excepţia
sticlei pentru construcţii, sticlărie, porţelan şi lut,
ceramică pentru uz casnic, căni, produse de
olărie, cești, veselă, vase de lut / faianţă, cratiţe
din lut, ceainice, vaze, figurine din porţelan,
ceramică, lut, teracotă sau sticlă / statuete din
porţelan, ceramică, lut, teracotă sau sticlă, lucrări
de artă din porţelan, ceramică, lut, teracotă sau
sticlă.
35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrari de birou,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziţie, asistenţă administrativă
pentru a răspunde la cererile de ofertă /
asistenţă administrativă pentru a răspunde
la cererile de propuneri (RFP), servicii de
agenţie de publicitate, închirierea spaţiului
publicitar, publicitate prin poştă, închirierea
timpului publicitar în mediile de comunicare,
producţia de clipuri publicitare, postarea de
afişe publicitare, închirierea panourilor de
afişaj (panouri publicitare), consultanţă privind
strategiile de comunicare în relaţiile publice,
consultanţă privind strategiile de comunicare
în publicitate, publicitate directă prin poştă,
răspândirea materialelor publicitare, marketing,
servicii de relaţii media, machetare pentru
promoţiile publicitare sau de vânzări, negocierea
şi încheierea de tranzacţii comerciale pentru
terţi, negocierea contractelor de afaceri pentru
terţi, furnizarea unei pieţe comerciale online
pentru cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri şi

(210) M 2021 07459 (111)182390
(151) 14/10/2021
(732) LILA ROSSA ENGROS SRL, 

B-DUL VOLUNTARI NR.81A, 
JUD.ILFOV, VOLUNTARI, 
077190,ILFOV, ROMANIA
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servicii, sondaje de opinie, organizarea de
expoziţii în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de târguri cu scop comercial
sau publicitar, publicitate exterioară, publicitate
cu plata per click, servicii de achiziţie
pentru terţi (achiziţionarea de bunuri şi
servicii pentru alte afaceri), relaţii publice,
publicarea de texte publicitare, marketing
cu public ţintă, actualizarea materialelor de
publicitate, actualizarea şi menţinerea datelor
în bazele de date computerizate, optimizarea
traficului site-urilor web, indexare web pentru
scopuri comerciale sau publicitare, procesarea
cuvintelor, scrierea de texte publicitare,
dezvoltarea de concepte publicitare, servicii de
comerţ cu amănuntul pentru lucrările de artă
furnizate de galeriile de artă.
36. Servicii financiare, evaluarea financiară a
operelor de artă.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
închirierea lucrărilor de artă, servicii de
caligrafie, organizarea şi susţinerea colocviilor,
organizarea şi susţinerea conferinţelor,
organizarea şi susţinerea congreselor, cursuri de
corespondenţă, servicii culturale, educaţionale
sau de divertisment furnizate de galeriile
de artă, transfer de know-how (instruire),
publicarea online a cărţilor şi jurnalelor
electronice, organizarea de competiţii (educaţie
sau divertisment), organizarea de expoziţii în
scopuri culturale sau educaţionale, planificarea
de petreceri (divertisment), organizarea şi
susţinerea de seminarii, închirierea de decoruri
pentru spectacole, prezentarea operelor de artă
publicului în scop cultural sau educațional,
fotografie

───────

(210) M 2021 07467 (111)182234
(151) 14/10/2021
(732) BOLONYI CLARISSA EMANUELA

- ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ,
STR.GRIVIȚEI NR.47, JUD
BRAŞOV, BRASOV, BRAȘOV,
ROMANIA

(740) FANTANA RAUL SORIN & ASOC.,
STR.9 MAI NR.4, SC.D, AP.3,
BRASOV, 500209, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

IN VACANTA PE PAMANT
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Agende, articole de papetărie şi de birou,
cu excepţia mobilei, materiale didactice şi
educative, publicaţii tipărite, semne de cărţi,
reviste (publicaţii periodice).
25. Cravate, cravate din piele, curele
(îmbrăcăminte), curele cu buzunar pentru bani
(îmbrăcăminte).
41. Prezentarea, în scopuri culturale sau
educaţionale, a lucrărilor de artă vizuală sau
de literatură, instruire practică (demonstraţii),
organizarea şi susţinerea de ateliere (instruire),
organizarea de expoziţii în scopuri culturale
sau educaţionale, publicarea de texte, altele
decât textele de publicitate, publicarea cărţilor,
servicii de compoziţie muzicală, servicii de
amuzament, servicii de divertisment, servicii
de tabere de vacanţă (divertisment), servicii
culturale, educaţionale sau de divertisment
furnizate de galeriile de artă.

───────
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(210) M 2021 07469 (111)182444
(151) 15/10/2021
(732) SC BIOFARM SA, STR.

LOGOFĂTUL TĂUTU NR. 99,
SECTOR 3, BUCUREŞTI, 031212,
ROMANIA

(540)

EXTRAVALERIANIC CARDIO

(531) Clasificare Viena: 29.01.01; 29.01.02;
29.01.06; 29.01.08; 27.05.01; 27.05.17;
02.09.01; 26.11.01; 26.11.13; 19.13.21

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2021 07476 (111)182486
(151) 15/10/2021
(732) INSPIRE MOVEMENT SRL, STR.

CALARASILOR 1D, POARTA
VIENEZA, JUDETUL CLUJ, CLUJ-
NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(540)

INSPIRE MOVEMENT
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, asistență în afaceri, management și
servicii administrative.

───────

(210) M 2021 07485 (111)182176
(151) 15/10/2021
(732) LELAND PIZZA S.R.L., STR.

SALCÎMILOR, BLOC 1/E, AP. 46,
JUDEȚUL MUREȘ, REGHIN ,
MUREȘ, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, VIVANDO
BUILDING, STR. 11 IUNIE, NR.
51, BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

mamamia

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Lucrări de birou, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor şi serviciilor, demonstraţii cu
produse, răspândirea materialelor publicitare,
publicitate online pe o reţea de calculatoare,
servicii de comandă online în domeniul
restaurantelor care oferă mâncare la pachet și
livrare la domiciliu.
39. Transport, servicii de livrare a alimentelor,
livrare de alimente și băuturi pentru consum.
43. Servicii de pizzerie, servicii de fast-food,
servicii de fast-food la pachet, servicii de catering
care constau în furnizarea de produse alimentare

(591) Culori revendicate: roșu, negru, gri, 
alb,galben

41. Servicii educative, de divertisment și
sportive, educație, divertisment și sport,
organizare de evenimente pentru divertisment,
organizarea de evenimente de divertisment
și evenimente culturale, organizarea de
evenimente culturale și artistice, organizarea de
evenimente în scop cultural, de divertisment și
sportiv, organizarea de festivități, organizarea de
competiții, organizarea de conferințe, expoziții și
concursuri cu scop cultural sau de divertisment,
organizarea și coordonarea de targuri de craciun
cu scop cultural sau de divertisment.

5. Supliment nutritiv care acționează în
atenuarea manifestărilor de natură psihogenă,
a senzațiilor de panică, precum și situații de
suprasolicitare psihică, fizică, emoții puternice.
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şi băuturi, servicii de restaurant, servicii de
bar, servicii de restaurant cu servire la pachet,
servicii de cafenea, servicii de bufet, servicii de
bufet pentru gustări (snack-bar), furnizare de
informaţii şi consiliere cu privire la prepararea de
mâncăruri.

───────

(210) M 2021 07489 (111)182301
(151) 15/10/2021
(732) LANTMANNEN UNIBAKE

ROMANIA SA, STR. CERNICA
NR. 119B, JUDEȚUL ILFOV,
PANTELIMON, 077145, ILFOV,
ROMANIA
ELIT SRL, STR. VICTORIEI NR. 16,
JUDEȚUL ALBA, CUGIR, 515600,
ALBA, ROMANIA

(740) PRI INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, STR. RĂSPÂNTIILOR NR. 37,
BUCUREȘTI, 020547, ROMANIA

(540)

Motz

(531) Clasificare Viena: 01.15.05; 25.01.19;
27.05.01; 27.05.17

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

30. Cafea, ceai, cacao și cafea artificială,
orez, paste făinoase și tăiței, tapioca și
sago, făină și preparate din cereale, pâine,
produse de patiserie și produse de cofetărie,
chifle, chifle moi, chifle umplute, chifle cu
gaură în mijloc (bagels), produse de patiserie
congelate, crenvurști calzi și ketchup în chifle
deschise, sandvișuri de hot dog, sandvișuri

cu crenvurști, hamburgeri introduși în chifle,
ciocolată, înghețată, șerbeturi și alte înghețate
comestibile, zahăr, miere, melasă, drojdie, praf
de copt, sare, condimente, mirodenii, ierburi
conservate, oțet, sosuri și alte condimente,
gheață (apă înghețată).

───────

(210) M 2021 07495 (111)182246
(151) 15/10/2021
(732) CARTEL COFFEE ROASTER

S.R.L., STR. MĂRĂȘEȘTI NR.39,
JUDEȚ SIBIU, MUNICIPIUL
MEDIAȘ, SIBIU, ROMANIA

(740) VLAD I. ANDA CABINET DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ PFA,
STR. PORII NR.152, SC.3, AP.96,
JUDEȚ CLUJ, FLOREȘTI, CLUJ,
ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.11;
02.01.01; 09.07.09

clase:
35. Prezentarea produselor prin toate mijloacele
de comunicare pentru vânzarea cu amănuntul,
furnizarea unui catalog online cu informații
comerciale pe internet, servicii de comenzi online
computerizate, furnizare de informații de afaceri
prin intermediul unui site, regruparea în avantajul
terţilor a produselor de tip cafea, băuturi
alcoolice și nealcoolice și produse alimentare
(cu excepţia transportului lor) permiţând clienţilor
să vadă şi să cumpere în mod convenabil
aceste bunuri, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu cafea, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu cafea, închiriere de
automate de vânzare, închiriere de distribuitoare
automate pe bază de card, servicii de comenzi

(591) Culori revendicate: galben (RAL 1016)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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automate de stoc pentru întreprinderi, servicii
de publicitate pentru promovarea vânzării de
băuturi, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu băuturi nealcoolice, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu băuturi nealcoolice,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu băuturi nealcoolice, servicii de
vânzare cu amănuntul prin corespondență în
legătură cu băuturi nealcoolice, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu preparate
utilizate la fabricarea băuturilor, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu preparate
utilizate la fabricarea băuturilor, informare cu
privire la produse de consum în legătură
cu alimente sau băuturi, servicii de vânzare
de băuturi prin magazine de desfacere cu
amănuntul fără personal, servicii de vânzare
cu amănuntul prin rețele informatice mondiale
în legătură cu băuturi nealcoolice, servicii de
comandă online în domeniul restaurantelor
care oferă mâncare la pachet și livrare la
domiciliu, organizarea de târguri comerciale în
scopuri publicitare, promovare de târguri în scop
comercial, promovarea vânzărilor de produse şi
servicii ale terţilor prin evenimente promoţionale,
realizarea de târguri comerciale, coordonare,
pregătire şi organizare de expoziţii şi târguri
comerciale în scopuri comerciale şi publicitare,
realizarea de târguri şi expoziţii comerciale
virtuale online, servicii de târguri comerciale şi
de expoziţii comerciale, servicii de expunere
comerciale de mărfuri.
39. Servicii de livrare, livrarea de mărfuri, livrare
de alimente, transport și livrare de bunuri, servicii
de livrare a pachetelor, servicii de livrare a
alimentelor, livrare de coșuri cadou cu obiecte
selectate pentru o ocazie sau un motiv special,
livrare de alimente și băuturi preparate pentru
consum.
43. Servicii oferite de cafenea, servicii de
furnizare de cafea pentru birouri (furnizare de
băuturi), servire de băuturi alcoolice, servire
de alimente și băuturi, pregătirea mâncărurilor
și a băuturilor, servicii de ospitalitate (alimente
și băuturi), servicii constând în furnizarea de
băuturi, furnizare de alimente și băuturi în
bistrouri, servicii pentru prepararea mâncărurilor
și a băuturilor, furnizare de alimente și băuturi
dintr-o rulotă mobilă, servire de alimente și
băuturi în restaurante și baruri, pregătirea
și furnizare de alimente și băuturi destinate
consumului imediat, servicii de ceainărie, servicii
de bufet, servicii de baruri de sucuri de fructe,
servicii de bar cu servire de vin, servicii de bufet
pentru barurile de cocteiluri, servicii de mâncăruri
și băuturi la pachet, servicii specifice barurilor de

cocteiluri, servicii de alimentație publică, servicii
de cazare temporară.

───────

(210) M 2021 07498 (111)182211
(151) 15/10/2021
(732) HOME 4 YOU IMOBILIARE, STR.

EGRETEI NR. 1, CAMERA 1,
BLOC B20, PARTER, AP. 8, JUD.
BRASOV, BRASOV, BRAȘOV,
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STR. 11 IUNIE
NR. 51 ET. 1 AP. 4, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

Home4You
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Organizare și coordonare de licitații
imobiliare, vânzare prin licitație de bunuri
imobiliare, publicitate online de bunuri imobiliare,
promovare (publicitate) de călătorii, servicii de
reclamă și publicitate, publicitate promoțională
desfășurată prin telefon, consultanță privind
publicitatea comercială, publicitate prin bannere,
expoziții în scopuri comerciale sau de publicitate,
publicitate directă prin poștă pentru atragerea
de noi clienți și menținerea bazei de clienți
existente, servicii de consultanță în legătură
cu reclame, publicitate și marketing, servicii
de intermediere referitoare la publicitate,
publicitate pentru produsele altor comercianți,
care dau posibilitatea clienților să vadă
și să compare comod serviciile oferite de
respectivii comercianți, negociere de contracte
de publicitate pentru terţi, furnizare și închiriere
de spațiu, timpi și mijloace de publicitate,
marketing imobiliar, servicii de marketing
comercial, marketing folosind influenceri, servicii
de publicitate și marketing online, servicii de
marketing în domeniul călătoriilor, analiză de
marketing în domeniul imobiliar, dezvoltare de
strategii și concepte de marketing, publicitate
prin toate mijloacele publice de comunicare,
prezentarea produselor prin toate mijloacele
de comunicare pentru vânzarea cu amănuntul,
organizare și coordonare de târguri comerciale
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pentru imobiliare, realizare de târguri și
expoziții virtuale online cu scop comercial sau
publicitar, realizarea de evenimente comerciale
in domeniul imobiliar.
36. Agenție imobiliară, închiriere de spații
de cazare permanentă, servicii de asigurare
referitoare la cazarea pentru vacanță,
asigurare pentru cazare la hotel, agenții de
cazare (proprietăți imobiliare), furnizare de
cazare permanentă, servicii imobiliare, afaceri
imobiliare, gestionarea investițiilor imobiliare,
finanțarea creditelor imobiliare, gestionarea
proprietăților (imobiliare), organizare de
închirieri imobiliare, brokeraj cu proprietăți
imobiliare, brokeraj de proprietăți imobiliare,
servicii de achiziții imobiliare, investiții în
proprietăți imobiliare, administrare de bunuri
imobiliare, servicii de gestiune a investițiilor
imobiliare, închirieri de proprietăți (doar
proprietăți imobiliare), asistență în domeniul
achizițiilor imobiliare, consultanță privind
bunuri imobiliare, planificare de investiții
imobiliare, evaluări financiare de proprietăți
imobiliare, brokeraj cu garanții reale imobiliare,
servicii ale agențiilor de bunuri imobiliare
rezidențiale, consultanță privind achiziționarea
de bunuri imobiliare, servicii de investiții
în proprietăți imobiliare, colectarea datoriilor
aferente închirierii proprietăților imobiliare,
estimări financiare (asigurări, bănci, proprietăți
imobiliare), servicii de agenții imobiliare pentru
închirierea de terenuri, furnizare de informații
privind bunuri imobiliare și terenuri, servicii
de management imobiliar privind tranzacțiile
cu proprietăți imobiliare, selectare și achiziție
de proprietăți imobiliare (în numele terților),
intermediere privind proprietatea comună a
unei proprietăți imobiliare, evaluare de cereri
de despăgubire pentru proprietățile imobiliare,
servicii de cercetare privind achiziția de
proprietăți imobiliare, servicii de administrare
a bunurilor imobiliare pentru spații de vânzare
cu amănuntul, servicii de listare de proprietăți
imobiliare pentru închirierea de case și
închirierea de apartamente, servicii de agenție
pentru vânzarea de proprietăți imobiliare pe bază
de comision, intermediere pentru încheierea de
acorduri privind finanțarea pentru achiziționarea
de proprietăți imobiliare, servicii de agenții
imobiliare pentru achiziția și vânzarea de clădiri,
servicii de prelungire a contractelor de închiriere
pentru proprietăți imobiliare, servicii ale agențiilor
imobiliare pentru vânzarea și închirierea spațiilor
comerciale, servicii ale agențiilor imobiliare
pentru vânzarea și închirierea de clădiri, servicii
de administrare a bunurilor imobiliare pentru
clădiri rezidențiale, servicii de administrare a

41. Formare în domeniul gestionării
proprietăților imobiliare (instruire).
42. Evaluarea tehnică a proprietăților imobiliare,
servicii de proiectare privind proprietățile
imobiliare.
43. Servicii de cazare hotelieră, cazare
temporară, furnizare de cazare temporară,
organizare de cazare pentru turiști, servicii
ale agențiilor de cazare, servicii de ospitalitate
(cazare), servicii de cazare pentru evenimente,
servicii oferite de hoteluri, hosteluri, pensiuni,
cazare turistică și de vacanță, organizare și
furnizare de cazare temporară, servicii de
schimb de locuri de cazare (time-share), servicii
de agenție de închiriere de locuri de cazare
(time-share), servicii de recepție pentru cazare
temporară (gestionare de sosiri și plecări),
servicii de cazare cu mic dejun inclus, furnizare
de cazare temporară în case de vacanță,
furnizare de cazare temporară în apartamente
de vacanță, servicii de agenții de turism
privind spațiile de cazare, închiriere de cazare
temporară în case și apartamente de vacanță,
servicii ale agențiilor de turism pentru rezervarea
locurilor de cazare pentru vacanță, agenții de
cazare (hoteluri, pensiuni), asigurare de cazare
temporară pentru lucru, furnizare de locuri de
cazare pentru recepții, servicii de informare,
de consiliere și de rezervare în legătură cu
cazarea temporară, prestare de servicii de
informații despre cazare pe timpul călătoriilor
și servicii de agenții pentru rezervarea cazării
pe timpul călăloriilor, oferite călătorilor, servicii
de agenție de voiaj pentru rezervarea de
cazare temporară, furnizare de informații online
despre rezervări de cazare pentru concediu,
servicii furnizate de o agenție pentru rezervarea
de cazare temporară, furnizare de informații
pe internet despre cazarea temporară, servicii
de touroperatori pentru rezervarea de cazare

bunurilor imobiliare pentru spații industriale,
evaluarea financiară a proprietății personale și
imobiliare, investiții imobiliare, servicii financiare
privind proprietățile imobiliare și clădirile, servicii
de finanțare privind dezvoltarea proprietăților
imobiliare, intermediere de închirieri de
proprietăți imobiliare, închirieri de spații pentru
birouri (imobiliare), închiriere de bunuri imobiliare
și de proprietăți, încheiere de contracte de
închiriere de bunuri imobiliare.
37. Construire de locuri de cazare pentru turism,
construcție de spații de cazare interioare, servicii
de supraveghere a construcțiilor de clădiri pentru
proiecte imobiliare, servicii de consiliere privind
renovarea proprietăților imobiliare



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 06/2022

1265

temporară, evaluare locuri de cazare pe timp de
vacanță, rezervări de spații de cazare temporară.

───────

(210) M 2021 07499 (111)182413
(151) 15/10/2021
(732) S.R.D. SODERO MARKET G.I.E.,

STR. DEPOZITELOR NR. 10,
DEVA, HUNEDOARA, ROMANIA

(740) PROTECTMARK SRL, STR. ŢUŢEA
PETRE NR. 5, BL. 909, TR. 1, ET. 3,
AP. 11, CAM. 3, IAŞI, 700730, IAȘI,
ROMANIA

(540)

SODERO

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 26.01.01;
26.01.18; 29.01.12

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

6. Coloane publicitare din metal, aliaje din
metale comune, aluminiu, sârmă din aluminiu,
folie de aluminiu, plăci de ancorare, plăci
de fundaţie, ancore, oţel cornier, metal anti-
frecare, nicovale, nicovale (portabile), arbori
(structuri) din metal, plăci de blindaj metalice, uşi
blindate, metalice, uşi armate, metalice, voliere
(structuri) din metal, embleme metalice pentru
vehicule, bile din oţel, balustrade din metal, benzi
metalice pentru legare, benzi metalice pentru
înfăşurare sau fixare, sârmă ghimpată, cercuri
metalice pentru butoaie, butoaie metalice, bare
pentru balustradele metalice, coşuri metalice,
bare de sprijin metalice pentru căzi, balize

metalice, neluminoase, nicovale de banc, grinzi
metalice, traverse metalice, dispozitive metalice
de fixare a curelelor, dispozitive de tensionare a
curelelor metalice, beriliu (glucin), glucin (beriliu),
instalaţii metalice pentru parcarea bicicletelor,
şuruburi metalice pentru prinderea cablurilor, aţă
metalică de legare pentru uz agricol, legături
metalice, fântâni pentru păsări (structuri) din
metal, blumuri (metalurgie), bolţuri metalice,
bolţuri, plate, închizători metalice pentru cutii,
cutii din metal comun, cabluri metalice pentru
manipularea încărcăturilor, hamuri metalice
pentru manipularea încărcăturilor, colţare
metalice pentru construcţii, colţare metalice
pentru mobilă, ramificaţii metalice pentru ţevi,
alamă, brută sau semiprelucrată, aliaje de
sudură, bare de oţel tras la rece, bronz,
materiale de construcţii din metal, panouri de
construcţii din metal, construcţii, transportabile,
din metal, construcţii din metal, cabane din
metal, îmbinări de cabluri metalice, neelectrice,
legături de cabluri metalice, neelectrice, cabluri
metalice, neelectrice, cadmiu, cuşti metalice
pentru animale sălbatice, ferestre batante din
metal, coloane de tubaj metalice pentru sondele
petroliere, suporţi metalici pentru butoaie,
oţel turnat, fontă de oţel, în formă brută
sau semiprelucrată, plafoane metalice, celţiu
(hafniu) celtium, hafniu (celţiu), materiale metalo-
ceramice, lanţuri metalice, contraşine metalice
pentru căile ferate, şină de ghidare pentru
căile ferate, lăzi metalice, containere metalice,
forme metalice pentru răcire (turnătorie), capace
metalice pentru coşul de fum, tuburi metalice
pentru coşul de fum, canale metalice pentru
coşul de fum, coşuri de fum metalice, fier
cromat, minereuri de crom, crom, acoperire
metalică (prin placare) pentru construcţii, cleme
metalice pentru cabluri şi ţevi, cleme metalice
pentru etanşarea pungilor, închideri metalice
pentru containere, agăţători metalice pentru
îmbrăcăminte, cobalt, brut, coliere metalice
pentru fixarea ţevilor, metale comune, în
formă brută sau semiprelucrată, containere
metalice pentru depozitarea substanţelor acide,
containere metalice (depozitare, transport),
containere metalice pentru gaz comprimat
sau aer lichefiat, containere metalice pentru
combustibil lichid, cupru, în formă brută sau
semiprelucrată, inele de cupru, sârmă de cupru,
neizolată, cornişe metalice, cuie spintecate
din metal, cuplaje metalice pentru lanţuri,
crampoane metalice (cleme), cleme metalice
(crampoane), parapete metalice de protecţie
pentru drumuri, opritoare metalice pentru uşi,
opritoare metalice pentru uşă, neelectrice,
arcuri metalice pentru uşă, neelectrice, mânere

(591) Culori revendicate: albastru( Pantone
Reflex Blue C), verde ( Pantone 2258
C), negru (Pantone Black 6C)
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metalice pentru uşi, tăblii metalice pentru uşi,
zăvoare metalice pentru uşi, deschizătoare de
uşi din metal, neelectrice, tocuri de uşi din
metal, rame de uşi din metal, fitinguri metalice
pentru uşi, încuietori metalice pentru uşi, uşi
metalice, ţevi de scurgere din metal, sifoane
de scurgere (supape) din metal, bare de metal
trase la rece si lustruite, grătare metalice,
conducte metalice, pentru instalaţiile de încălzire
centralizată, ţevi metalice, pentru instalaţiile de
încălzire centralizată, conducte şi ţevi metalice,
pentru instalaţiile de încălzire centralizată,
conducte metalice pentru instalaţiile de ventilare
şi aer condiţionat, coturi metalice pentru ţevi,
bolţuri cu ochi, şuruburi cu inel, garduri metalice,
inele de etanşare metalice, umpluturi din
metal, suporturi pentru lemne (suporturi de
fier pentru lemne pe foc), mantale metalice
pentru şeminee, eclise de joantă (şine), fitinguri
metalice pentru ferestre, fitinguri metalice pentru
construcţii, fitinguri metalice pentru conducte
de aer comprimat, fitinguri metalice pentru
mobilă, fitinguri metalice pentru paturi, flanşe
metalice (brăţări), containere metalice plutitoare,
dale metalice pentru pardoseală, pardoseli
metalice, uşi pliante metalice, matriţe metalice
de turnătorie, cadre metalice pentru construcţii,
grinzi metalice pentru construcţii, materiale
metalice pentru căile ferate permanente, de tip
funicular, grilaje metalice de protecţie pentru
cuptoare, role metalice pentru mobilă, galenă
(minereu), porţi metalice, germaniu, grilaje
metalice, nipluri de gresat, cadre metalice
pentru sere, sere metalice, transportabile,
jgheaburi pentru burlane metalice, paleţi metalici
pentru manipulare, balamale metalice, cârlige
(feronerie), cârlige metalice pentru plăcile de
ardezie pentru acoperiş, buncăre de alimentare
metalice, nemecanice, bare de oţel laminate
la cald, forme metalice pentru gheaţă, indiu,
lingouri din metale comune, plase metalice
împotriva insectelor, plăci din fier, fier, în
formă brută sau semiprelucrată, fier balot,
oţel balot, sârmă de fier, minereuri de fier,
feronerie/articole metalice, de mică dimensiune,
grilaje din fier pentru ferestre, grilaje din fier
pentru uşi, jaluzele metalice, canistre pentru
combustibil din metal, duze metalice cu jet,
racorduri metalice pentru ţevi, chei metalice,
butoane rotative metalice, etichete metalice,
scări metalice, încuietori metalice, zăvoare
metalice, şipci metalice, zăbrele metalice, gratii
metalice, sigilii de plumb, plumb, în formă brută
sau semiprelucrată, limonit, căptuşeli metalice
pentru construcţii, buiandrugi metalici, paleţi
metalici pentru încărcare, gabarite de încărcare
metalice pentru vagoanele de cale ferată, bolţuri

de blocare, încuietori metalice, altele decât cele
electrice, magneziu, mangan, capace metalice
pentru gurile de canal, colectoare metalice
pentru reţele de conducte, fier molibden,
molibden, geamanduri de legare metalice,
mulaje metalice pentru cornişe, mulaje metalice
pentru construcţii, cuie, nichel-argint, argint
german, nichel, niobiu, duze metalice, piuliţe
metalice, minereuri metalice, jaluzele exterioare
din metal, containere pentru ambalare din metal,
lacăte suspendate din metal, altele decât cele
electrice, cabine pentru pulverizarea vopselei
din metal, cabine metalice pentru pulverizarea
vopselei, stâlpi metalici de gard, ţigle metalice,
paravane metalice, pavele metalice, plăci de
pavare din metal, bare cromate, cepuri metalice,
ţevi de presiune metalice, coloane metalice
pentru construcţii, pini (feronerie), mufe din metal
pentru ţevi, conducte metalice, pitoni metalici,
platforme, prefabricate, din metal, dopuri
metalice, piloni metalici, verande (structuri) din
metal, stâlpi metalici, stâlpi metalici, pentru liniile
electrice, piloni metalici pentru liniile electrice,
case prefabricate (ansambluri) din metal,
proptele metalice, scripeţi metalici, alţii decât cei
pentru maşini, metale piroforice, şine metalice,
schimbătoare de cale ferată, macazuri, material
metalic pentru calea ferată, traverse metalice
de cale ferată, legături metalice de cale ferată,
tambure metalice, nemecanice, pentru furtunuri
flexibile, materiale refractare de construcţii, din
metal, materiale de armare din metal, pentru
beton, materiale de armare din metal pentru ţevi,
materiale de armare din metal pentru construcţii,
materiale de armare din metal pentru curele
de maşini, inele metalice, coliere de oprire
metalice, nituri din metal, tije metalice pentru
lipire, tije metalice pentru lipire şi sudare, tije
metalice pentru sudare, rulouri pentru ferestre
din oţel, acoperişuri metalice intermitente,
jgheaburi metalice pentru acoperişuri, învelitori
metalice pentru acoperişuri, ţigle metalice
pentru acoperişuri, învelitori metalice pentru
acoperiş, învelitori metalice pentru acoperiş,
care încorporează celule fotovoltaice, frânghii
metalice, funii metalice, glisiere metalice pentru
uşi glisante, lanţuri de siguranţă din metal,
închizători metalice pentru fixarea ferestrei,
schele metalice, capace filetate metalice pentru
sticle, şuruburi metalice, capace de etanşare
din metal, dispozitive metalice pentru legat
snopi, palplanşe metalice, stive de susţinere
metalice, foi şi plăci metalice, bailaguri, pene
de fixare, cofraje metalice pentru beton, cofraje
metalice, plăci cu denumiri de firme, din metal,
panouri, neluminoase şi nemecanice, din metal,
fier siliciu, pervaze metalice, silozuri metalice,
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plăci metalice pentru construcţii, manşoane
(feronerie), chingi metalice pentru manipularea
încărcăturilor, sârmă metalică pentru lipit, inele
despicate pentru chei din metal comun, broască
cu închidere automată, arcuri (feronerie),
grajduri din metal, trepte (scări) din metal,
araci metalici pentru plante sau arbori, oţel, în
formă brută sau semiprelucrată, aliaje din oţel,
bandă de oţel, armătură de oţel, sârmă din
oţel, stâlpi de oţel, table din oţel, ţevi din oţel,
tuburi din oţel, construcţii din oţel, scaune cu
trepte din metal, uşi pliante din metal, grilaje
de metal pentru şemineu, opritoare metalice,
benzi metalice pentru manipularea înărcăturilor,
curele metalice pentru manipularea înărcăturilor,
dispozitive de întindere pentru benzile din fier
(legături de tensiune), dispozitive de întindere
pentru benzile metalice (legături de tensiune),
montanţi (componente ale scărilor) metalici,
piscine (structuri) metalice, uşi batante din metal,
piuneze (cuie), cuie fără cap, bazine metalice,
rezervoare metalice, tantal (metal), cepuri
metalice pentru butoaie, robinete cu cep metalice
pentru butoaie, stâlpi telegrafici din metal,
legături de tensiune, ţăruşi metalici pentru cort,
filete metalice pentru legături, pardoseli din plăci
metalice, cositor, foiţă de staniu, tablă de cositor,
fier titan, ferotitan, titan, tombac, cutii de scule
din metal, goale, dulapuri pentru scule din metal,
goale, paleţi de transport din metal, capcane
pentru animale sălbatice, tăvi metalice, protecţii
metalice pentru arbori, cuve metalice pentru
amestecarea mortarului, tubaje metalice, ţevi
metalice, tuburi metalice, fier tungsten, tungsten,
turnichete din metal, plăci turnante (căi ferate),
valve metalice, altele decât componentele
de maşini, vanadiu, cazane metalice, gheare
de menghină, din metal, lambriuri metalice,
elemente de fixare metalice de perete, placări
metalice pentru pereţi utilizate în construcţii,
căptuşeli metalice pentru pereţi utilizate în
construcţii, plăci metalice de căptuşit pereţii,
şaibe metalice, valve metalice pentru ţevile
de apă, ţevi de apă metalice, anemoscoape
sau giruete din metal, anemoscoape metalice,
giruete metalice, metal alb, dispozitive metalice
pentru îndepărtarea păsărilor, acţionate de vânt,
tambure de înfăşurare metalice, nemecanice,
pentru furtunuri flexibile, opritoare metalice
pentru ferestre, scripeţi din metal pentru ferestre,
bolţuri pentru cadrele ferestrelor, elemente
metalice pentru fixarea ferestrelor, cadre
metalice pentru ferestre, deschizători din metal
pentru ferestre, neelectrice, închizători din metal
pentru ferestre, neelectrice, cabine metalice
insonorizate, transportabile, ferestre metalice,
sârmă din metal comun, ţesătură metalică,

pânză metalică, dispozitive de întindere a sârmei
(legături de tensiune), sârmă din aliaje metalice
comune, cu excepţia firelor fuzibile, frânghii
de sârmă, zinc, zirconiu, pergole metalice
pentru horticultură, schelet metalic, materiale
de construcții și elemente din metal, grinzi de
fier sau oțel, materiale neprocesate sau semi-
procesate din metal, cu utilizare nespecificată,
fier, articole de fierărie, piulițe, buloane și brățări
metalice, cabluri, fire și lanțuri, din metal, uși,
porți, ferestre și jaluzele pentru ferestre din
metal, articole de ambalat, de învelit și de
balotat, din metal, structuri și construcții metalice
transportabile, sere metalice, sere din metal
prefabricate, sere transportabile din metal, sere
transportabile din metal de uz gospodăresc,
sere sub formă de structuri metalice fixate,
sere din metal care sunt structuri fixe de
construcții, hale metalice pentru depozitare,
steaguri metalice, cornișe metalice, praguri
metalice, monturi metalice, extrudări metalice,
structuri metalice, țesături metalice, șuruburi
metalice, cupole metalice, monumente metalice,
podele metalice, planșee metalice, apărătoare
metalice, canaturi metalice, bare metalice,
țigle metalice, conectoare metalice, portaluri
metalice, conducte metalice pentru instalații de
încălzire centrală.
7. Imprimante 3d, pixuri pentru imprimare
3d, dispozitive pentru curăţarea acetilenei,
dozatoare de benzi adezive (maşini), benzi
adezive pentru scripeţi, pompe de aerare
pentru acvarii, aparate pentru aerarea băuturilor,
aparate pentru aerarea apei, aerocondensatori,
motoare aeronautice, motoare de avion,
agitatoare, utilaje agricole, elevatoare agricole,
unelte agricole, altele decât cele acţionate
manual, condensatoare de aer, dispozitive cu
pernă de aer pentru deplasarea încărcăturilor,
pompe de aer (instalaţii de garaj), maşini pentru
aspirarea aerului, aerografe pentru aplicarea
culorii, alternatoare, lagăre antifricţiune pentru
maşini, rulmenţi anti-frecare pentru maşini,
dispozitive anti-poluare pentru motoare, plăci
(componente ale maşinilor), plăci de zăvorâre,
aparate de sudură cu arc electric, aparate
de tăiere cu arc electric, osii pentru maşini,
inele cu bile pentru rulmenţi, rulmenţi cu bile,
prese cu coş, lagăre de rulmenţi pentru maşini,
rulmenţi (componente ale maşinilor), rulmenţi
pentru arborii de transmisie, bătătoare electrice,
maşini de batere, pompe de bere, burdufuri
(componente ale maşinilor), transportoare cu
bandă, benzi pentru transportatoare, curele
pentru maşini, curele pentru motoare, maşini
de îndoit, maşini pentru prepararea băuturilor,
electromecanice, dinamuri bicicletă, maşini
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pentru asamblarea bicicletelor, dispozitive de
legare a fânului, dispozitive pentru strângerea
fânului, maşini pentru prepararea bitumului,
maşini pentru ascuţirea lamelor (şlefuire),
maşini de şlefuit, portcuţite (componente ale
maşinilor), lame (componente ale maşinilor),
mixere, electrice, pentru uz casnic, suflante
pentru compresia, evacuarea şi transportul
gazelor, suflante pentru compresia, aspirarea
şi transportul cerealelor, vânturătoare pentru
compresia, aspirarea şi transportul cerealelor,
suflante sau vânturătoare pentru compresia,
aspirarea şi transportul cerealelor, suflante,
bobine pentru războaiele de ţesut, mosoare
pentru războaiele de ţesut, tuburi de cazan
(componente ale maşinilor), aparate şi maşini
pentru legătorie utilizate în scopuri industriale,
maşini de umplut sticle, maşini de spălat sticle,
maşini de astupat sticle, maşini de capsulat
sticle, maşini de sigilat sticle, cutii pentru matriţe
(tipărire), maşini de împletit, garnituri de frână,
altele decât cele pentru vehicule, saboţi de frână,
alţii decât cei pentru vehicule, segmente de
frână, altele decât cele pentru vehicule, plăcuţe
de frână, altele decât cele pentru vehicule,
maşini de tăiat pâinea, maşini pentru preparare
berii, perii (componente ale maşinilor), perii,
acţionate electric (componente ale maşinilor),
perii pentru aspiratoare, buldozere, maşini
pentru unt, calandru, mangal, arbori cu came
pentru motoarele vehiculelor, vinciuri, perii
de carbon (electricitate), alimentatoare pentru
carburatoare, carburatoare, garnitură de cardă
(componente ale maşinilor de cardat), maşini
de cardat, maşini şi aparate pentru şamponarea
covoarelor, electrice, cartuşe pentru maşinile
de filtrare, convertoare catalitice, instalaţii
centralizate de curăţire cu vacuum, maşini
centrifuge, centrifuge (maşini), concasoare
centrifugale, pompe centrifuge, lame pentru
tocătoarele staţionare, fierăstraie cu lanţ, maşini
electromecanice pentru industria chimică, dălţi
pentru maşini, mandrine (componente ale
maşinilor), maşini de ţigarete pentru scopuri
industriale, site de cenuşă (maşini), clapete de
reţinere (componente ale maşinilor), maşini şi
aparate pentru curăţare, electrice, dispozitive
de curăţare cu abur, foarfeci de tăiat (maşini),
ambreiaje, altele decât cele pentru vehiculele
terestre, maşini pentru tăierea cărbunelui,
râşniţe de cafea, altele decât cele acţionate
manual, maşini de spălat acţionate cu monede,
motoare cu aer comprimat, maşini cu aer
comprimat, pompe cu aer comprimat, pistoare
cu aer comprimat pentru extrudarea masticurilor,
compresoare (maşini), compresoare pentru
frigidere, betoniere (maşini), instalaţii de

condensare, biele pentru maşini, motoare,
cabluri de comandă pentru maşini, motoare,
mecanisme de comandă pentru maşini, motoare,
elemente de comandă hidraulice pentru maşini,
motoare, elemente de comandă pneumatice
pentru maşini, motoare, convertoare pentru
lucrări din oţel, transportoare (maşini), maşini
pentru producerea cablurilor, cuplaje, altele
decât cele pentru vehiculele terestre, capote
metalice (componente ale maşinilor), apărătoare
(componente ale maşinilor), capace de
protecţie (componente ale maşinilor), macarale
(dispozitive de ridicare şi avansare), arbori
cotiţi, cartere pentru maşini, motoare, manivele
(componente ale maşinilor), separatoare de
cremă / lapte, concasoare pentru bucătărie,
electrice, concasoare, cultivatoare (maşini),
generatoare de curent, dispozitive pentru
tragerea draperiilor, acţionate electric, freze
(maşini), maşini de tăiat, arzătoare de
tăiat, acţionate cu gaz, chiulase de cilindru
pentru motoare, cilindri pentru maşini, cilindri
pentru motoare, maşini de lapte, maşini de
cârpit, dezaerator pentru apa de alimentare,
degresoare (maşini), macarale derrick, maşini
de decupat şi filetat, maşini de filetat piuliţe,
maşini de ştanţat, excavatoare cu lingură
(maşini), maşini de spălat vase, dezintegratoare,
excavatoare de şanţuri (pluguri), maşini de
divizat, sisteme de deschidere a uşilor,
hidraulice, sisteme de deschidere a uşilor,
pneumatice, sisteme de închidere a uşilor,
electrice, sisteme de deschidere a uşilor,
electrice, sisteme de închidere a uşilor,
hidraulice, sisteme de închidere a uşilor,
pneumatice, maşini de drenare, dispozitive
pentru extragerea berii sub presiune, maşini
de trefilat, mandrine de găurit (componente
ale maşinilor), capete de găurit (componente
ale maşinilor), bormaşini, flori de burghiu
(componente ale maşinilor), instalaţii de foraj,
flotante sau neflotante, motoare de acţionare,
altele decât cele pentru vehiculele terestre,
lanţuri de acţionare, altele decât cele pentru
vehiculele terestre, tobe (componente ale
maşinilor), instalaţii de evacuare a prafului
pentru curăţenie, instalaţii de îndepărtare a
prafului pentru curăţenie, maşini de vopsit,
perii dinam, curele dinam, dinamuri, maşini
pentru terasamente, ejectoare, electrozi pentru
maşinile de sudat, maşini de galvanizare,
aparate de ridicare, curele de ridicare,
centuri pentru greutăţi, lanţuri de ridicare
(componente ale maşinilor), aparate de
acţionare a elevatoarelor, aparate de acţionare
a ascensoarelor, elevatoare (ascensoare),
maşini de embosare, generatoare de curent
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în caz de urgenţă, socluri pentru motoare,
altele decât cele pentru vehiculele terestre,
motoare pentru vehiculele cu pernă de
aer, motoare pentru ambarcaţiuni, motoare
hidraulice, maşini de gravat, excavatoare,
colector de evacuare pentru motoare, ţevi
de evacuare pentru motoare, rezervoare de
expansiune (componente ale maşinilor), curele
de ventilator pentru motoare, ventilatoare
pentru motoare, alimentatoare (componente
ale maşinilor), aparate de alimentare pentru
cazanele cu motor, maşini de umplere, filtre-
presă, maşini de filtrare, filtre pentru curăţarea
aerului de răcire, pentru motoare, filtre ca
şi componente ale maşinilor sau motoarelor,
maşini de finisare, fitinguri pentru cazanele cu
motor, maşină de descărnare, mori de măcinat
făina, drumuri de fum pentru cazanele cu motor,
volante de maşină, prese de furaj, maşini
pentru prepararea alimentelor, electromecanice,
procesoare alimentare, electrice, suflante de
forjă, maşini de turnătorie, roţi de cuplaj, altele
decât cele pentru vehiculele terestre, maşini
de ondulare, prese de fructe, electrice, pentru
uz casnic, economizoare de combustibil pentru
motoare, aparate de conversie a combustibilului
pentru motoarele cu combustie internă, pompe
de distribuţie a combustibilului pentru staţiile
de service, lămpi de sudură cu gaz, cutii
de viteze, altele decât cele pentru vehiculele
terestre, mecanisme (de acţionare) pentru
războaie de ţesut, mecanisme (de acţionare),
altele decât cele pentru vehiculele terestre,
generatoare de energie electrică, maşini pentru
prelucrarea sticlei, diamante pentru tăiat geamuri
(componente ale maşinilor), bujii incadescente
pentru motoare diesel, pistoale de lipit, electrice,
maşini pentru decorticarea cerealelor, maşini
pentru decorticarea grânelor, maşini pentru
decorticarea cerealelor şi grânelor, separatoare
de cereale, ancore automate cu patru braţe
pentru uz naval, răzătoare pentru legume,
inele pentru ungere (componente ale maşinilor),
cutii de unsoare (componente ale maşinilor),
pietre de şlefuit (componente ale maşinilor),
discuri de ascuţit (componente ale maşinilor),
ghidaje pentru maşini, pistoale (unelte care
utilizează explozibili), ciocane (componente
ale maşinilor), ciocane pneumatice, ciocane
electrice, maşini de găurit electrice, unelte
de mână, altele decât cele acţionate
manual, echipamente de manipulare pentru
încărcăre şi descărcăre, maşini de manipulare,
automate (manipulatoare), bare de suspensie
(componente ale maşinilor), grape, maşini de
recoltat, maşini de cosit şi secerat, echipamente
de transport (minerit), extractoare pentru mine,

schimbătoare de căldură (componente ale
maşinilor), maşini de tivit, aparate de spălat
cu înaltă presiune, mecanisme de ridicat,
dispozitive de prindere pentru maşinile-unelte,
buncăre de alimentare (descărcare mecanică),
războaie pentru ţeserea ciorapilor, carcase
(componente ale maşinilor), dispozitive de
aprindere pentru motoarele cu combustie
internă, magneţi de aprindere, incubatoare
pentru ouă, roboţi industriali, injectoare pentru
motoare, aparate de aplicare a cernelii pentru
maşinile de tipărit, maşini de călcat, cricuri
(maşini), cricuri pneumatice, motoare cu reacţie,
altele decât pentru vehiculele terestre, îmbinări
(componente ale motorului), îmbinări etanşe
(componente ale motorului), carcase pentru
lagăre (componente ale maşinilor), lagăre
(componente ale maşinilor), manşe de comandă
ca şi componente ale maşinilor, altele decât
pentru aparatele de joc, extractoare de
suc, electrice, demaroare cu pedală pentru
motociclete, aparate pentru bucătărie, electrice,
aparate de tocat pentru bucătărie, electrice,
maşini de frământare, maşini de tricotat, cuţite
(componente ale maşinilor), cuţite, electrice,
cuţite pentru maşinile de cosit, maşini de
etichetat, maşini pentru confecţionat dantelă,
calapoade pentru pantofi (componente ale
maşinilor), strunguri (maşini-unelte), maşini de
tuns iarba, maşini de tăiat articolele din
piele, maşini pentru prelucrarea articolelor
din piele, lifturi, altele decât teleschiurile,
sisteme mecanizate de alimentare a animalelor,
rampe de încărcare, fusuri pentru războiul de
ţesut, războaie de ţesut, pompe de lubrifiere,
lubrifianţi (componente ale maşinilor), maşini-
unelte, matriţe utilizate la tipărire, maşini de
tocat carne, maşini pentru prelucrarea metalelor,
aparate de muls, maşini de frezat, mori
(maşini), mori pentru uz casnic, altele decât
cele acţionate manual, pietre de moară, sfredele
pentru minerit, maşini pentru mineralizarea apei
potabile, maşini pentru exploatarea minelor,
malaxoare (maşini), maşini de amestecat,
maşini de scobit, maşini de decojit, cultivatoare
motorizate, motoare, altele decât cele pentru
vehiculele terestre, motoare, electrice, altele
decât cele pentru vehiculele terestre, maşini
de formare, matriţe (componente ale maşinilor),
scări rulante (escalatoare), escalatoare, benzi
rulante, trotuare mobile, captatoare şi colectoare
de noroi (maşini), amortizoare pentru motoare,
amortizoare de zgomot pentru motoare, ciocane
de cuie, electric, cleşti de scos cuie, electrice,
troliu de ridicat plase (pescuit), cleşti de
crestat (maşini-unelte), maşini pentru rafinarea
petrolului, maşini de tratare a minereului,
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maşini de împachetare, maşini de ambalare,
maşini pentru prelucrarea hârtiei (tipărire), unități
plutitoare de producție, stocare și exploatare
(fpso), maşini de fabricat hârtie, maşini de lustruit
parchetul cu ceară, electrice, maşini pentru
fabricarea pastelor făinoase, electrice, pedale
de acţionare pentru maşinile de cusut, râşniţe
de piper, altele decât cele acţionate manual,
curăţitoare pentru ţevi, segmenţi de piston, inele
de piston, pistoane pentru cilindri, pistoane
pentru motoare, pistoane (componente ale
maşinilor), maşini de rabotare, pluguri, brăzdare,
maşini şi aparate de lustruit (electrice), roţi ale
olarilor, ciocane mecanice, prese (maşini pentru
scopuri industriale), reductoare de presiune
(componente ale maşinilor), regulatoare de
presiune (componente ale maşinilor), supape
de presiune (componente ale maşinilor), cilindrii
de tipărire, maşini de tipărit cu utilizare pe
foi de tablă, forme de tipar, maşini de tipărit,
prese de tipar, role de tipar pentru maşini,
maşini pentru prelucrarea materialelor plastice,
mecanisme de propulsie, altele decât cele pentru
vehiculele terestre, maşini de compactare,
scripeţi, scripeţi (componente ale maşinilor),
pulverizatoare (maşini), atomizoare (maşini),
maşini de pulverizat, diagrame pentru pompe,
pompe (componente ale maşinilor, motoarelor),
pompe (maşini), pompe pentru instalaţiile de
încălzire, pompe pentru înot contra curentului,
poansoane pentru maşinile de perforat, maşini
de perforat, cricuri cu cremalieră, maşini de
strângere pentru rachetele de tenis, radiatoare
(de răcire) pentru motoare, maşini pentru
montarea şinelor, maşini pentru construcţia de
căi ferate, elevatoare pentru vagoanele de
cale ferată, greble pentru maşini de greblat,
maşini de greblat, maiuri (maşini), bătătoare
(maşini), secerători, maşini de secerat şi legat,
maşini de secerat şi treierat, reductoare, altele
decât cele pentru vehiculele terestre, aparate
de bobinat, mecanice, tambure, mecanice,
pentru furtunuri flexibile, bobine (componente
ale maşinilor), regulatoare (componente ale
maşinilor), maşini de clătit, maşini de nituit,
maşini de măturat străzile, autopropulsate,
maşini pentru realizarea drumurilor, maşini
pentru construirea de drumuri, poduri rulante,
cilindrii pentru laminoare, laminoare, prese
de imprimat rotative, prese rotative cu abur,
portabile, pentru ţesături, şenile de cauciuc ca
şi componente ale tractoarelor pe şenile la
maşinile de construcţii, şenile de cauciuc ca
şi componente ale tractoarelor pe şenile la
aparatele şi maşinile de încărcare-descărcare,
şenile de cauciuc ca şi componente ale
tractoarelor pe şenile la maşinile agricole, şenile

de cauciuc ca şi componente ale tractoarelor
pe şenile la maşinile miniere, şenile de cauciuc
ca şi componente ale tractoarelor pe şenile
la plugurile de zăpadă, maşini de satinat,
maşini pentru fabricarea cârnaţilor, fierăstraie
cu masă (componente ale maşinilor), lame de
fierăstrău (componente ale maşinilor), fierăstraie
(maşini), maşini de colectare a pietrei de cazan,
foarfeci, electrice, şurubelniţe, electrice, maşini
de sigilat pentru scopuri industriale, aparate
electrice pentru sigilarea materialelor plastice
(împachetare), rulmenţi cu lubrifiere automată,
pompe de combustibil autoreglabile, pulverizator
deşeuri, maşini de cusut, cuplaje de arbori
(maşini), maşini de ascuţit, prese de balotat,
maşini de tuns pentru animale, maşini de
tuns părul pentru animale, arcuri-amortizoare
de şocuri (componente ale maşinilor), pistoane
amortizor (componente ale maşinilor), pistoane
plonjor, aparate de lustruit pantofii, electrice,
lopeţi, mecanice, mărunţitoare (maşini) pentru
uz industrial, suveici (componente ale maşinilor),
site (maşini de sitat sau componente ale
maşinilor), instalaţii de cernere, maşini de
cernere, maşini sizing machines, unelte de
ascuţit marginile schiurilor, sanii portcuţit
(componente ale maşinilor), glisoare pentru
maşinile de tricotat, sănii pentru maşinile de
tricotat, prese de netezit, pluguri de zăpadă,
aparate de lipit, cu gaz, aparate de sudat,
cu gaz, arzătoare de lipit, cu gaz, ciocane
de lipit, cu gaz, aparate de lipit, electrice,
ciocane de lipit, electrice, lămpi de lipit,
maşini de sortat pentru industrie, semănătoare
(maşini), bujii pentru motoarele cu combustie
internă, regulatoare de viteză pentru maşini,
motoare, uscătoare rotative (neîncălzite), maşini
rotative, roţi de tors, maşini de filat, pulverizator
de vopsit, arcuri (componente ale maşinilor),
separatoare de tulpini (maşini), suporturi pentru
maşini, demaroare pentru motoare, statoare
(componente ale maşinilor), condensatoare de
abur (componente ale maşinilor), separatoare
de abur/ulei, motoare cu abur, separatoare de
abur, cazane cu abur, cilindrii compactori, cilindrii
compactori pentru pământ, plăci stereotip,
maşini de prelucrare a pietrei, şişcorniţe
(paie tocate), tocătoare de paie, presetupe
de etanşare (componente ale maşinilor),
aspiratoare medicale pentru scopuri industriale,
ventuze pentru aparatele de muls, ventuze
de fixare pe ugere pentru aparatele de muls,
duze de aspirare pentru aspiratoare, maşini
pentru fabricarea zahărului, compresoare de
supraalimentare, supraîncălzitoare, maşini de
matriţare, mese pentru maşini, tambure pentru
maşinile de brodat, robinete (componente ale
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maşinilor, motoarelor), robineţi (componente ale
maşinilor, motoarelor), maşini de gudronare,
maşini de întindere/ întoarcere a fânului,
maşini pentru industria textilă, lancie termică
(maşini), maşini de filetat, maşini de
treierat, freze de pământ pentru scopuri
agricole, ciocane de forjare, desfăcătoare
de conserve, electrice, deschizătoare de
conserve, electrice, maşini pentru prelucrarea
tutunului, unelte (componente ale maşinilor),
convertizoare de cuplu, altele decât cele
pentru vehiculele tereste, arbori de transmisie,
alţii decât cei pentru vehiculele tereste,
lanţuri de transmisie, altele decât cele pentru
vehiculele tereste, transmisii, altele decât
cele pentru vehiculele tereste, transmisii
pentru maşini, transportoare pneumatice,
maşini de debavurat, aparate de prelucrare,
aparate de prelucrare prin aşchiere, maşini
de îndreptat (centrat), tuburi transportoare
pneumatice, tuburi transportoare, pneumatice,
turbine hidraulice, turbine, altele decât cele
pentru vehiculele tereste, turbocompresoare,
pluguri de îndepărtare a gazonului, timpane
(componente ale preselor de tipar), maşini
de cules litere (tipărire), maşini de cules
litere (fotoculegere), maşini de turnat litere,
prese tipografice, maşini tipografice, articulaţii
universale (articulaţii cardanice), pompe de vid
(maşini), accesorii pentru aspiratoare pentru
diseminarea parfumurilor şi dezinfectanţilor,
furtunuri pentru aspiratoare, aspiratoare, saci
pentru aspiratoare, supape (componente ale
maşinilor), spiralizatoare de legume, electrice,
automate pentru vânzarea de produse, pompe
de distribuție a hidrogenului pentru stațiile de
benzină, maşini industriale de imprimare cu
jet de cerneală, mopuri cu aburi, costume
robotice exoscheletice, altele decât cele pentru
scopuri medicale, macarale mobile, vibratoare
(maşini) pentru uz industrial, aparate de
vulcanizare, aparate de spălat, maşini de
spălat (rufe), instalaţii de spălat pentru
vehicule, instalaţii pentru spălarea vehiculelor,
unităţi de eliminare a deşeurilor, unităţi de
eliminare a gunoiului, maşini de compactare a
deşeurilor, maşini de compactare a gunoiului,
recuperatoare pneumatice pentru decantarea
uleiul uzat, încălzitoare de apă (ca şi
componente ale maşinilor), separatoare de
apă, robinete de drenaj, maşini şi aparate
pentru lustruirea cu ceară, electrice, maşini de
plivit, maşini de sudat, electrice, aparate de
sudură electrice, roţi de maşini, mecanisme
cu roţi dinţate, teluri, electrice, pentru uz
casnic, maşini de spălat albe, maşini de
spălat colorate, turbine eoline, deschizători

pentru ferestre, electrice, închizători pentru
ferestre, electrice, deschizători pentru ferestre,
hidraulice, închizători pentru ferestre, hidraulice,
deschizători pentru ferestre, pneumatice,
închizători pentru ferestre, pneumatice, prese
de vin, vânturători, maşini de prelucrat lemnul,
maşini de ambalat, maşini de spălat rufe
cu stoarcere, feliatoare de brânză, electrice,
decojitoare de legume, electrice.
9. Acumulatori, electrici, alarme acustice,
alarme sonore, cabluri acustice, cuplaje
acustice, actinometre, adaptoare electrice,
maşini de adunat, antene, aerometre, aparate
de analiză a aerului, sonerii de alarmă,
electrice, alarme, ampermetre, amplificatoare,
tuburi de amplificare, supape de amplificare,
anemometre, baterii anodice, baterii de înaltă
tensiune, anozi, dispozitive anti-interferenţă
(electricitate), sisteme de avertizare anti-furt,
corpuri de iluminat (electricitate), receptoare
audio şi video, dispozitive de echilibrare,
barometre, baterii, electrice, pentru vehicule,
acumulatoare, electrice, pentru vehicule, baterii
de aprindere, baterii, electrice, recipiente
pentru baterii, recipiente pentru acumulatoare,
cutii pentru baterii, cutii pentru acumulatoare,
încărcătoare de baterii, sonerii (dispozitive
de avertizare), instrumente de control pentru
boilere, cutii de branşament (electricitate),
lacăte electronice, sirene, cabluri, electrice,
maşini de calculat, inele de calibrare, calibre,
calorimetre, camere video, tuburi capilare,
rigle gradate pentru tâmplari, catozi, aparate
catodice anti-coroziune, întrerupătoare cu
celulă (electricitate), reductoare (electricitate),
încărcătoare pentru acumulatoare electrice,
aparate şi instrumente folosite în chimie,
chipuri (circuite integrate), bobine inductante
(impedanţă), cronografe (aparate de înregistrare
a timpului), închizători de circuit, întrerupătoare
de circuit, rigle de calcul circulare, cabluri
coaxiale, bobine, electrice, colectoare, electrice,
aparate electrice pentru comutare, comutatoare,
comparatoare, consensatoare (capacitoare),
capacitoare, conductoare, electrice, conexiuni
pentru liniile electrice, conectori (electricitate),
contacte, electrice, panouri de comandă
(electricitate), conectori, electrici, sârmă de
cupru, izolată, mecanisme pentru dispozitivele
contraacţionate, contoare, aparate de măsură,
cuploare (echipament de procesare a datelor),
cuploare, electrice, conexiuni, electrice, capace
pentru ieşirile electrice, redresoare de curent,
aparate de procesare a datelor, aparate
de demagnetizare pentru benzile magnetice,
densimetre, densitometre, tuburi de evacuare,
electrice, altele decât cele pentru iluminat, tuburi
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electrice de evacuare, altele decât cele pentru
iluminat, discuri, magnetice, aparate pentru
măsurarea distanţei, aparate de înregistrare a
distanţei, aparate pentru înregistrarea distanţei,
cutii de distribuţie (electricitate), panouri de
distribuţie (electricitate), console de distribuţie
(electricitate), sonerii electrice pentru uşi,
conducte (electricitate), tuburi de protecţie
pentru cablurile de electricitate, materiale pentru
reţelele electrice (fire de sârmă, cabluri),
şine electrificate pentru montarea spoturilor,
garduri electrificate, aparate electrodinamice
pentru comanda de la distanţă a macazurilor,
aparate electrodinamice pentru transmiterea la
distanţă a semnalelor, electrolizoare, bobine
electromagnetice, pixuri electronice (unităţi
de afişare vizuală), panouri informative cu
afişaj electronic, sisteme electronice de control
al accesului pentru uşile cu interblocare,
exponometre (contoare de expunere la
lumină), cabluri cu fibră optică, extinctoare
de incendiu, alarme de incendiu, furtun de
incendiu, dispozitive de stingere a incendiilor,
avertizoare luminoase (semnale luminoase),
dischete, debitmetre, ecrane fluorescente,
semnale de ceaţă, neexplozive, aparate de
analiză a alimentelor, frecvenţmetre, fire
fuzibile, siguranţe, celule galvanice, baterii
galvanice, galvanometre, instrumente pentru
testarea gazelor, indicatoare de combustibil,
contoare de benzină, gazometre (instrumente
de măsurare), aparate de măsurare, grilaje
pentru baterii, aparate pentru reglarea căldurii,
aparate de înaltă frecvenţă, suporturi pentru
bobine electrice, hidrometre, higrometre, fire de
identificare pentru cablurile electrice, mantale de
identificare pentru cablurile electrice, dispozitive
de pornire, electrice, pentru pornirea de la
distanţă, dispozitive electrice pentru pornirea
de la distanţă, incubatoare pentru culturile
bacteriene, inductoare (electricitate), circuite
integrate, dispozitive de intercomunicare,
invertoare (electricitate), aparate de ionizare, nu
cele pentru tratarea aerului sau apei, calibre
(instrumente de măsurare), cutii de joncţiune
(electricitate), manşoane de joncţiune pentru
cablurile electrice, mire de nivelare (instrumente
topografice), stadii (instrumente topografice),
instrumente de nivelare, nivele (instrumente
pentru determinarea orizontalei), regulatoare
de lumină, electrice, indicatoare electronice cu
emisie de lumină, diode cu emisie de lumină
(led), balasturi pentru iluminat, paratrăsnete,
eclatoare, limitatoare (electricitate), încuietori,
electrice, lochuri (instrumente de măsurare),
indicatoare de pierdere electrică, difuzoare,
casete magnetice, fire magnetice, magneţi,

trasatoare paralele (tâmplărie), stâlpi pentru
antenele fără fir, măsuri, aparate de măsurat,
dispozitive de măsurat, electrice, instrumente
de măsurare, micrometre, instrumente de
măsură, microprocesoare, microtoame, aparate
de monitorizare, altele decât cele pentru scopuri
medicale, aparate de transvazare a oxigenului,
tuburi pitot, planşete topografice (instrumente
topografice), prize electrice, fire cu plumb,
aparat de măsurare cu precizie, conectori
pentru indicatoarele de presiune pentru supape,
manometre, aparate de măsurare a presiunii,
indicatoare de presiune, circuite imprimate,
plăci de circuite imprimate, procesoare (unităţi
centrale de procesare), unităţi centrale de
procesare (procesoare), raportoare (instrumente
de măsurare), pirometre, indicatoare de
cantitate, dispozitive de siguranţă pentru traficul
feroviar, aparate pentru măsurarea distanţelor,
telemetre, aparate de reglare, electrice, relee,
electrice, instalaţii electrice pentru controlul
de la distanţă al operaţiunilor industriale,
dispozitive pentru control de la distanţă,
instrumente de măsurare a înălţimii, roboți pentru
teleprezență, termostate digitale pentru control
climatic, senzori piezoelectrici, diode organice
electroluminescente (oled), diode emițătoare de
lumină cu puncte quantice (qled), rezistenţe,
electrice, reostate, baghete indicatoare pentru
aflarea surselor de apă, rigle (instrumente
de măsurare), linii (instrumente de măsurare),
plase de siguranţă, plase de salvare, prelate
de protecţie, calibre pentru şuruburile cu filet,
semi-conductoare, manşoane pentru cablurile
electrice, panouri de semnalizare, luminoase sau
mecanice, semnale, luminoase sau mecanice,
indicatoare mecanice, indicatoare, luminoase,
calibre culisante, rigle de calcul, aparate pentru
măsurarea unghiurilor de înclinare, clinometre,
indicatori de pantă, inclinometre, detectoare
de fum, baterii solare, panouri solare pentru
producerea de energie electrică, valve solenoid
(comutatoare electromagnetice), paravane anti-
scantei, sferometre, sisteme de aspersoare
pentru protecţia împotriva incendiilor,
vincluri pentru măsurare, transformatoare
amplificatoare, sulfitometre, instrumente
topografice, lanţuri topografice, aparate şi
instrumente topografice, nivele topografice,
tablouri de distribuţie, întrerupătoare, electrice,
indicatoare de temperatură, etichete indicatoare
de temperatură, nu cele pentru scopuri
medicale, terminale (electricitate), instrumente
şi maşini pentru testarea materialelor,
aparate de testare, nu cele pentru scopuri
medicale, dispozitive pentru combaterea
furturilor, electrice, teodolite, termohigrometre,
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termometre, nu cele pentru scopuri medicale,
termostate, comutator temporizat, automat,
aparate de înregistrare a timpului, totalizatoare,
transformatoare (electricitate), tranzistoare
(electronice), transmiţătoare de semnale
electronice, transmiţătoare (telecomunicaţii),
seturi de transmisie (telecomunicaţii), triode,
manometru de vid, tuburi de vid (radio),
verniere, viscozimetre, dispozitive de protecţie
împotriva supratensiunii, voltmetre, plăcuţe
pentru circuite integrate, indicatoare de nivel
al apei, undametre, poduri-bascule, cântare,
instrumente şi aparate de cântărire, greutăţi,
conuri de vânt pentru indicarea direcţiei
vântului, conectori de doză (electricitate), fire,
electrice, componente electrice și electronice,
cabluri și fire, senzori, detectoare și
instrumente de monitorizare, echipamente de
protecție și siguranță, prelate de protecție,
aplicații software, aplicatii mobile, procesoare
pentru aplicații, software, dispozitive pentru
tehnologia informației, audio-vizuale, multimedia
și fotografice, echipamente de comunicare,
dispozitive și suporturi pentru stocarea de
date, echipament și accesorii pentru procesarea
datelor (electrice și mecanice), calculatoare și
hardware de calculator, dispozitive electrice de
control pentru sistemele de irigație cu stropitori,
programatoare pentru încălzire centrală.
11. Arzătoare cu acetilenă, generatoare de
acetilenă, torţe cu acetilenă, aparate de
odorizare a aerului, aparate de răcire a aerului,
preîncălzitoare de aer, uscătoare cu aer, instalaţii
de filtrare a aerului, supape de aer pentru
instalaţiile de încălzire cu abur, aparate şi
maşini de purificare a aerului, sterilizatoare de
aer, instalaţii de aer condiţionat, aparate de
aer condiţionat, arzătoare de alcool, duze anti-
stropire pentru robinete, lămpi cu arc, instalaţii
pentru transportul cenuşei, automate, grătare,
ţevi de cazan (tuburi) pentru instalaţiile de
încălzire, cazane, altele decât componentele
maşinilor, suporturi pentru arzătoarele de gaz,
arzătoare pentru lămpi, arzătoare, carbon pentru
lămpile cu arc, covoare încălzite electric, corpuri
de iluminat pentru plafoane, radiatoare de
încălzire centralizată, canale de fum pentru
coşuri, suflante pentru coşurile de fum, aparate
de cromatografie pentru scopuri industriale,
bobine (componente ale instalaţiilor de distilare,
încălzire sau răcire), cutii de răcire, electrice,
răcitoare, electrice, răcitoare pentru cuptoare,
cuve de răcire pentru cuptoare, instalaţii
de răcire pentru apă, instalaţii de răcire
pentru lichide, maşini şi instalaţii de răcire,
instalaţii şi echipamente de răcire, lămpi cu
lumină rece, vane (încălzire), aparate pentru

deshidratarea deşeurilor alimentare, aparate
de dezodorizare, nu cele pentru uz personal,
instalaţii de desalinizare, aparate de desicare,
sistem de cultură hidroponică, recipienți termici
electrici, aparate pentru deshidratat alimente,
electrice, lămpi standard, lămpi de podea,
proiectoare de lumină, aparate si instalatii
de încălzire prin pardoseală, umidificatoare,
tuburi de descărcare, pentru iluminat, electrice,
aparate de dezinfectare, coloane de distilare,
aparate de distilare, emiţătoare pentru irigaţii
cu picurare (fitinguri pentru irigaţii), aparate
de uscare, aparate de uscare pentru nutreţ şi
furaj, aparate de uscare pentru furaj, aparate
şi instalaţii de uscare, evaporatoare, vase
de expansiune pentru instalaţiile de încălzire
centralizată, ventilatoare (aer condiţionat),
ventilatoare (componente ale instalaţiilor de
aer condiţionat), ventilatoare electrice pentru
uz personal, aparate de alimentare pentru
cazanele de încălzire, filamente pentru lămpile
electrice, filtre pentru aerul condiţionat, filtre
pentru apa potabilă, şeminee, domestice,
fitinguri, formate, pentru cuptoare, fitinguri
formate pentru cuptoare, torţe, drumuri de
fum pentru cazanele de încălzire, instalaţii de
tras apa, forje, portabile, fântâni, congelatoare,
brichete pentru aprinderea gazului, aparate de
dezinfectare, nu cele pentru scopuri medicale,
cenuşare pentru cuptoare, cutii de cenuşă pentru
cuptoare, brichete cu gaz, aparate de epurare
a gazelor, epuratoare de gaz (componente ale
instalaţiilor cu gaz), epuratoare (componente
ale instalaţiilor cu gaz), arzătoare pe gaz,
boilere cu gaz, lămpi cu gaz, condensatoare
de gaz, altele decât componentele maşinilor,
arzătoare germicide, lămpi germicide pentru
purificarea aerului, aparate pentru încălzirea
lipiciului, cămine, acumulatoare de căldură,
regeneratoare de căldură, schimbătoare de
căldură, altele decât componentele maşinilor,
pompe de căldură, pistoale cu aer cald,
încălzitoare pentru vitrine, încălzitoare pentru
băi, încălzitoare pentru fiare, aparate de
încălzire, instalaţii de încălzire, instalaţii de
încălzire (apă), instalaţii pentru încălzirea apei,
cazane de încălzire, aparate de încălzire pentru
combustibili solizi, lichizi sau gazoşi, aparate de
încălzire, electrice, elemente de încălzire, plite
de încălzire, filamente de încălzire, electrice,
aparate cu aer cald, reşouri, sticle cu apă caldă,
umidificatoare pentru radiatoarele de încălzire
centralizată, hidranţi, maşini şi aparate de făcut
gheaţă, maşini de făcut îngheţată, încălzitoare
cu imersie, arzătoare incandescente, aparate
de ionizare pentru tratarea aerului sau apei,
cuptoare de ardere, carcase pentru lămpi,
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cupole pentru lămpi, sticle pentru lămpi, globuri
cu lampă, globuri pentru lămpi, reflectoare
pentru lămpi, lămpi electrice, lămpi, felinare
pentru iluminat, cazane pentru spălătoriile textile,
cazane pentru spălat, supape pentru controlul
nivelului în rezervoare, becuri, becuri, electrice,
becuri pentru semnalizatoarele de direcţie ale
vehiculelor, difuzoare de lumină, aparate de
iluminat cu diode luminiscente (led), brichete,
aparate şi instalaţii de iluminat, filamente cu
magneziu pentru iluminat, robinete pentru ţevile
de apă, robineţi pentru ţevile de apă, lămpi
cu petrol, arzătoare cu petrol, fitinguri pentru
cuptoare din argilă refractară, arzătoare cu
oxihidrogen, pasteurizatoare, țevi (componente
ale instalaţiilor sanitare), ţevi de apă pentru
instalaţiile sanitare, instalaţii de polimerizare,
rezervoare de apă sub presiune, instalaţii
de epurare pentru apele reziduale, capace
de radiator, radiatoare, electrice, radiatoare
(încălzire), turnuri de rafinare pentru distilare,
dulapuri frigorifice, maşini şi aparate de
refrigerare, camere de refrigerare, răcitoare
de tip walk-in, containere frigorifice, aparate
şi instalaţii de refrigerare, vitrine frigorifice,
frigidere, accesorii de reglare pentru instalaţiile
şi ţevile de apă sau gaz, accesorii de reglare
şi de siguranţă pentru ţevile de gaz, accesorii
de reglare şi de siguranţă pentru instalaţiile de
apă, accesorii de reglare şi de siguranţă pentru
instalaţiile de gaz, lămpi de siguranţă, accesorii
de siguranţă pentru instalaţiile şi ţevile de apă
sau gaz, aparate şi instalaţii sanitare, instalaţii
pentru saună, reflectoare, chiuvete, prize pentru
corpurile de iluminat electrice, colectoare termice
solare (încălzire), cazane cu abur, altele
decât componentele maşinilor, instalaţii de
generare a aburului, acumulatoare de aburi,
sterilizatoare, distilatoare, sobe (aparate de
încălzire), lămpi stradale, cadre structurale
pentru cuptoare, cadre de metal pentru cuptoare,
robinete pentru ţevi şi conducte, robineţi pentru
ţevi şi conducte, robinete, robineţi, ventile
termostatice (componente ale instalaţiilor de
încălzire), lanterne electrice, lanterne electrice
de buzunar, tuburi luminoase pentru iluminat,
lămpi cu raze ultraviolete, nu cele pentru
scopuri medicale, hote de aerisire, instalaţii şi
aparate de ventilaţie (aer condiţionat), vase
de încălzire, şaibe pentru robinetele de apă,
şaibe pentru robineţii de apă, încălzitoare de
apă, instalaţii de distribuire a apei, instalaţii de
conducte de apă, instalaţii de purificare a apei,
aparate de filtrare a apei, sterilizatoare de apă,
aparate şi maşini pentru purificarea apei, aparate
şi instalaţii pentru dedurizarea apei, instalaţii
pentru alimentarea cu apă, aparate de captare

a apei, instalaţii de irigat, automate, maşini de
irigat pentru scopuri agricole, aparate cu jet de
apă, fitile adaptate pentru sobele pe kerosen,
dezumidificatoare, instalații sanitare, alimentare
cu apă și echipamente de salubritate, fântâni
arteziene, sisteme de irigare și stropire cu apă,
mașini de irigații pentru agricultură, aspersoare
automate pentru sistemele de irigații agricole,
dispozitive de pulverizare (instalații automate)
pentru irigații, aspersoare automate pentru
sistemele de irigații în horticultură, difuzoare de
irigație picătură cu picătură (accesorii pentru
irigații), cilindri pentru încălzirea apei, aparat
electric pentru încălzirea apei, apă caldă
(instalații de încălzire cu -), colectoare de energie
solară pentru încălzire, instalații de încălzire de
uz industrial, aparate de încălzire a spațiului, de
uz industrial.
22. Copertine din materiale textile, copertine
din materiale sintetice, pungi (plicuri, săculeţi)
din material textil, pentru ambalat, aţă
de legare, nemetalică, pentru uz agricol,
legături, nemetalice, cabluri, nemetalice, pentru
manipularea încărcăturilor, hamuri, nemetalice,
pentru manipularea încărcăturilor, pânze de sac
pentru perdele de aeraj, cabluri, nemetalice,
fibre de carbon pentru utilizare la produsele
textile, fibră din nucă de cocos, prelate pentru
camuflaj, cearşafuri pentru acoperit împotriva
prafului, cârpe de protecţie pentru podele
sau mobile, iarbă esparto, materiale textile
fibroase brute, fibre de sticlă pentru utilizare
la produsele textile, ierburi pentru capitonare,
hamace, fibre de cânepă, benzi din cânepă,
iută, capoc, pânză brută de in (in), plase
de camuflaj, plase, materiale pentru ambalare
(amortizare, umplutură), nu din cauciuc, plastic,
hârtie sau carton, sfori pentru ambalare, frânghii
pentru ambalare, materiale de căptuşire, nu din
cauciuc, plastic, hârtie sau carton, materiale
de umplere, nu din cauciuc, plastic, hârtie
sau carton, rafie, scări de frânghie, frânghii,
nemetalice, frânghii, saci pentru transportul
şi depozitarea materialelor în vrac, coarde
pentru ridicarea geamurilor, rumeguş, sfori
pentru legat snopi, lână de tunsoare, chingi,
nemetalice, pentru manipularea încărcăturilor,
laţuri (plase), benzi, nemetalice, pentru
manipularea încărcăturilor, curele, nemetalice,
pentru manipularea încărcăturilor, paie pentru
capitonare, sfori, benzi pentru legat via, prelate,
corturi, fibre textile, fire, nemetalice, pentru
împachetare sau legare, câlţi, sfori din hârtie,
sfori pentru plase, prelate pentru vehicule,
neformate, vată pentru filtrare, vată pentru
capitonare şi de umplutură, capete de ceară,
sfoară pentru bici, aşchii de lemn, lână de lemn,
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smocuri de lână, lână tratată sau brută, benzi
pentru împachetare sau legare, nemetalice,
produse confecționate din produse textile și fibre,
frânghii și sfori, copertine (prelate), camuflaj
(prelate de -), prelate pentru corturi, marchize
și prelate, prelate (pentru nave), învelișuri
impermeabile (prelate), vehicule (prelate pentru
-) neajustate, prelate pentru autovehicule
(neajustate), prelate (nu pentru nave), prelate
(copertine) pentru vehicule, prelate (neadaptate)
pentru autocamionete, prelate pentru bărci,
neajustate, acoperitoare de genul prelatelor,
prelate pentru bazine de înot, foi de acoperire
impermeabile (prelate), prelate pentru piscine
spa, neajustate, prelate din pânză de cânepă,
prelate folosite la pescuitul cu undiță, prelate
din plastic cu utilizări multiple, prelate de
protecție pentru vehicule (neajustate), prelate,
nu pentru utilizare la vehicule, acoperitoare
de genul prelatelor pentru vehicule, folii din
materiale plastice folosite ca prelate, fibre textile
brute și înlocuitori, materiale pentru umplere și
capitonare, sacoșe și saci pentru împachetare,
depozitare și transport, vele, acoperire din plastic
destinată utilizării ca protecție împotriva stropirii,
folii de hârtie pentru protecția împotriva stropirii,
pânze de protecție împotriva prafului, pânză
de sac pentru perdele de aeraj, pânză groasă
pentru înfășurat plante, suporturi suspendate din
frânghie pentru plante.
35. Administrarea programelor de fidelizare
a consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziţie, asistenţă administrativă
pentru a răspunde la cererile de ofertă, asistenţă
administrativă pentru a răspunde la cererile de
propuneri (rfp), publicitate, servicii de agenţie
de publicitate, închirierea spaţiului publicitar,
publicitate prin poştă, închirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, producţia
de clipuri publicitare, servicii de planificare
a programărilor (funcţii de birou), servicii de
reamintire a programărilor (funcţii de birou),
licitare, postarea de afişe publicitare, închirierea
panourilor de afişaj (panouri publicitare),
ţinerea evidenţei contabile, contabilitate,
asistenţă în managementul afacerilor, întrebări
privind afacerile, auditul afacerilor, consultanţă
în organizarea şi managementul afacerilor,
consultanţă în managementul afacerilor, servicii
specializate privind eficienţa afacerilor, evaluări
ale afacerilor, investigaţii privind afacerile,
consultanţă în organizarea afacerilor, cercetări
privind afacerile, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultanţă
profesională în afaceri, oferirea de informaţii
în domeniul afacerilor, managementul afacerilor
cu privire la furnizorii de servicii indepedente,

servicii privind managementul proiectelor de
afaceri pentru proiectele de construcţii,
furnizarea de informaţii de afaceri prin
intermediul unui site web, managementul
afacerilor cu privire la programele de rambursare
pentru terţi, servicii de intermediere afacerilor
cu privire la cu potrivirea potenţialilor investitori
privaţi cu antreprenorii care au nevoie de
finanţare, servicii de agenţie de informaţii
comerciale, asistenţă privind managementul
comercial sau industrial, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor şi serviciilor, administrare
comercială privind licenţierea bunurilor şi
serviciilor aparţinând terţilor, oferirea de
informaţii de contact comerciale şi de afaceri,
servicii de intermediere comercială, servicii
de informaţii competitive, compilarea de
informaţii în baze de date computerizate,
compilarea statisticilor, compilarea indexurilor
de informaţii pentru scopuri comerciale sau
publicitare, managementul computerizat al
fişierelor, consultanţă privind strategiile de
comunicare în relaţiile publice, consultanţă
privind strategiile de comunicare în publicitate,
analiza costurilor, căutare de date în
fişierele calculatorului pentru terţi, demonstraţii
cu produse, dezvoltarea de concepte
publicitare, publicitate directă prin poştă,
răspândirea materialelor publicitare, distribuirea
de eşantioane, întocmirea extraselor de cont,
prognoze economice, audit financiar, servicii
de agenţie de import-export, managementul
interimar al afacerii, facturare, servicii de aşezare
în pagină pentru scopuri publicitare, studii
de marketing, servicii de informaţii privind
marketing-ul, cercetare de marketing, marketing,
marketing în cadrul editării produselor software,
servicii de relaţii media, servicii de comunicaţii
corporative, închiriere de echipament de
birou în spații pentru co-working, servicii de
lobby comercial, machetare pentru promoţiile
publicitare sau de vânzări, negocierea şi
încheierea de tranzacţii comerciale pentru
terţi, negocierea contractelor de afaceri pentru
terţi, închiriere de echipamente şi maşini
de birou, publicitate online pe o reţea de
calculatoare, furnizarea unei pieţe comerciale
online pentru cumpărătorii şi vânzătorii de
bunuri şi servicii, sondaje de opinie, organizarea
de expoziţii în scopuri comerciale sau
publicitare, organizarea de târguri cu scop
comercial sau publicitar, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistenţă
de afaceri), publicitate cu plata per click,
întocmirea ştatelor de plată, consultanţă
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în domeniul managementului personalului,
recrutarea de personal, servicii de fotocopiere,
închirierea maşinilor de fotocopiere, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în
scopuri de comercializare cu amănuntul,
servicii de comparare a preţurilor, servicii de
achiziţie pentru terţi (achiziţionarea de bunuri
şi servicii pentru alte afaceri), promovarea
bunurilor şi serviciilor prin sponsorizarea
evenimentelor sportive, testare psihologică în
vederea selectării de personal, relaţii publice,
publicarea de texte publicitare, închirierea de
material publicitar, publicitate radio, înregistrarea
comunicărilor şi datelor scrise, servicii
administrative pentru relocarea afacerilor,
furnizarea de clasamente ale utilizatorilor în
scopuri comerciale sau publicitare, profilarea
consumatorilor în scopuri comerciale sau de
marketing, promovarea vânzarilor pentru terţi,
închirierea de standuri de vânzare, scrierea de
scenarii în scopuri de publicitate, optimizare
pe motoarele de căutare pentru promovarea
vânzărilor, servicii de secretariat, căutarea
de sponsorizări, sistematizarea informaţiilor în
baze de date computerizate, marketing cu
public ţintă, pregătirea documentaţiei fiscale,
servicii de depunere a documentaţiei fiscale,
servicii de telemarketing, producerea de
programe de teleshopping, publicitate prin
televiziune, transcrierea comunicărilor (funcţii de
birou), actualizarea materialelor de publicitate,
actualizarea şi menţinerea datelor în bazele de
date computerizate, actualizarea şi menţinerea
informaţiilor în registre, închirierea automatelor
pentru vânzarea de produse, optimizarea
traficului site-urilor web, indexare web pentru
scopuri comerciale sau publicitare, scrierea de
texte publicitare, servicii de comerţ, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ
cu ridicata, servicii de comerţ online, servicii
de publicitate, marketing și promovare, servicii
de asistență și consultanță pentru publicitate,
marketing și promovare, servicii de comerț și
servicii de informare a consumatorilor, asistență
în afaceri, management și servicii administrative,
servicii de consultanță în afaceri, analiză
comercială, servicii de informare și cercetare de
piață.
37. Asfaltare, curăţarea şi repararea cazanelor,
zidire, supravegherea construcţiei de clădiri,
etanşarea clădirilor, impermeabilizare (clădire),
izolarea clădirilor, construirea de magazine
şi gherete pentru târguri, închirierea de
buldozere, instalarea şi repararea alarmelor
antifurt, întreţinerea şi repararea arzătoarelor,
servicii de tâmplărie, curăţarea coşurilor de
fum, închirierea echipamentelor de construcţii,

servicii de construcţie, furnizarea de informaţii
privind construcţia, consultanţă în construcţii,
închirierea macaralelor (echipamente de
construcţii), demolarea clădirilor, instalare de
utilități pe șantiere de construcții, servicii de
electricieni, instalare și reparare de echipamente
de protecție împotriva inundațiilor, încarcarea
masinilor electrice, servicii de menaj (servicii
de curatenie), dezinfectare, închirierea pompelor
de drenaj, forarea de puţuri, forajul sondelor
de petrol sau de gaze, curăţarea uscată,
instalarea şi repararea aparatelor electrice,
instalarea şi repararea elevatoarelor, instalarea
şi repararea ascensoarelor, închirierea
excavatoarelor, construcţia de fabrici, instalarea
şi repararea alarmelor de incendiu, instalarea
şi repararea echipamentelor de refrigerare,
instalarea şi repararea echipamentelor de
încălzire, servicii de fracturare hidraulică,
servicii de fracţionare, instalarea şi repararea
aparatelor de aer condiţionat, instalarea
uşilor şi ferestrelor, suprimarea interferenţelor
în ceea ce priveşte aparatele electrice,
instalarea şi repararea dispozitivelor de irigare,
montarea cablurilor, instalarea, întreţinerea
şi reparaţia maşinilor, zidărie, instalarea,
întreţinerea şi reparaţia echipamentelor şi
maşinilor de birou, vopsirea sau repararea
semnelor/indicatoarelor, vopsire, interioară şi
exterioară, aplicarea tapetului, tapetare, servicii
de control al dăunătorilor, alţii decât
cei din agricultură, acvacultură, horticultură
şi silvicultură, întreţinerea şi construcţia
conductelor, tencuire, lucrări de instalaţie de apă
şi canal, şlefuire cu piatră ponce, repararea
pompelor, servicii de exploatare în carieră,
recositorire, reconstruirea motoarelor uzate sau
parţial distruse, reconstruirea maşinilor uzate
sau parţial distruse, furnizarea informaţiilor
legate de reparaţii, repararea încuietorilor
de siguranţă, repararea liniilor electrice,
nituire, pavarea drumurilor, servicii pentru
acoperişuri, protecţie anticorozivă, întreţinerea
şi repararea seifurilor, tapiţare, lăcuire, servicii
de exterminare a dăunătorilor, alţii decât
cei din agricultură, acvacultură, horticultură şi
silvicultură, construcţia şi repararea depozitelor,
spălare, servicii de construcții și demolări de
clădiri, construcție de sere, construcție de florării
(sere) și de sere, construcție de sere (montare
și închidere cu geamuri), lustruirea, instalarea,
întreținerea și repararea geamurilor, ferestrelor
și jaluzelelor, montare de geamuri în florării
(sere), la ferestre, la uși și în sere, instalare,
curățare, reparare și întreținere, recondiționarea
materialului rulant pentru transporturi feroviare,
reparații sau întreținere de material rulant
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feroviar, furnizare de informații privind repararea
sau întreținerea de material feroviar rulant,
servicii de construcții.
42. Servicii de arhitectură, consultanţă în
arhitectură, calibrare (măsurare), servicii de
chimie, programare computerizată, proiectarea
construcţiilor, consultanţă în domeniul
economisirii energiei, conversia datelor sau
documentelor din format fizic în format
electronic, conversia datelor şi a programelor
pentru calculator, alta decât conversia în
format fizic, proiectarea de decoraţiuni
interioare, amenajare / design interior,
digitalizarea documentelor (scanare), duplicarea
programelor de calculator, stocarea electronică
a datelor, audit energetic, inginerie, sondaje
geologice, prospecţiuni geologice, cercetare
geologică, proiectare industrială, consultanţă în
domeniul tehnologiei informaţiei (it), instalarea
de software pentru calculatoare, expertize
topografice, mentenanţa software-ului pentru
calculatoare, cercetare mecanică, informaţii
meteorologice, monitorizarea sistemelor de
calcul (calculatoarelor) prin acces de
la distanţă, monitorizarea sistemelor de
calcul (calculatoarelor) pentru a detecta
defecţiunile, monitorizarea sistemelor de calcul
(calculatoarelor) pentru a detecta accesul
neautorizat sau încălcarea securităţii datelor,
efectuarea copiilor de siguranţă prin trimiterea
datelor în afara locaţiei, servicii externalizate
furnizate în domeniul tehnologiei informației,
închiriere de contoare pentru înregistrarea
consumului de energie, servicii de autentificare
a utilizatorilor folosind tehnologie pentru
tranzacții de comerț electronic, servicii de
autentificare a utilizatorilor folosind o tehnologie
de conectare unică pentru aplicații software
online, cercetare în domeniul fizicii, cercetare
în domeniul construcțiilor de clădiri, cercetare
în domeniul tehnologiei de telecomunicații,
cercetare în domeniul sudurii, design grafic
pentru materialele promoţionale, controlul
calităţii, evaluarea calităţii lemnului pe picior,
recuperarea datelor de pe calculator, cercetarea
şi dezvoltarea de produse noi pentru terţi,
cercetare în domeniul protecţiei mediului,
furnizarea de informaţii ştiinţifice, consiliere
şi consultanţă cu privire la reducerea
emisiilor de carbon, furnizarea de motoare
de căutare pentru internet, dezvoltarea de
software în cadrul publicării de software,
stilizare (proiectare industrială), topografie,
cercetare tehnologică, efectuarea de studii
cu privire la proiectele tehnice, scriere
tehnică, consultanţă tehnologică, consultanţă
în tehnologia telecomunicaţiilor, testarea

materialelor, planificare urbană, analiza apei,
servicii în domeniul științei și tehnologiei, servicii
it, servicii de proiectare, proiectare de instalații
de încălzire, servicii de proiectare tehnică de
instalații pentru încălzire, servicii de informare
în domeniul calculatoarelor, servicii de informare
privind tehnologia informației.

───────

(210) M 2021 07502 (111)182610
(151) 16/10/2021
(732) ALEXANDRU FLORIN DINU, STR

VITIOARA 48, BL1, SC B, AP 20,
PARTER, SECTOR 3, BUCURESTI,
032312, ROMANIA

(540)

SMS alert

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.05;
16.01.01; 29.01.13

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

38. Telecomunicatii, servicii de mesaje scurte
(sms), comunicare de date prin mijloace
de telecomunicații, închiriere de modemuri,
închirieri de aparate de telecomunicații.
42. Cercetare în domeniul tehnologiei
informației, cercetare privind tehnicile de
telecomunicații, consultanță it, servicii de
consiliere și asigurare de informații, cercetare
referitoare la automatizarea computerizată a
proceselor industriale, cercetare referitoare
la automatizarea computerizată a proceselor
tehnice, consultanță cu privire la securitatea
datelor, creare și întreținere de site-uri
web pentru telefoane mobile, dezvoltare
de rețele informatice, dezvoltare software,
programare și implementare, dezvoltare de
sisteme computerizate, dezvoltare de sisteme
informatice, dezvoltare de sisteme pentru

(591) Culori revendicate: albastru (HEX
#2a3e54), verde (HEX #016937), alb
(HEX #ffffff)
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prelucrarea de date, dezvoltare de sisteme
pentru stocarea de date, dezvoltare de sisteme
pentru transmisia de date, dezvoltare și testare
de metode de calcul, de algoritmi și de software,
închirieri de hardware și software, inginerie
informatică, proiectare și dezvoltare de sisteme
informatice, servicii de cercetare informatică,
servicii de găzduire, software ca și serviciu
și închiriere de software, servicii de rețele
informatice, proiectare și dezvoltare de sisteme
de procesare de date.

───────

(210) M 2021 07505 (111)182548
(151) 18/10/2021
(732) CRUCEA WIND FARM SRL,

STRADA TRAIAN NR. 68
A , ET. 6, CAMERA 2, JUD.
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
500113, CONSTANȚA, ROMANIA

(740) ALECU BOGDAN, STR.
L.PATRASCANU NR. 2, JUD. BACĂU,
BACĂU, 600018, BACĂU, ROMANIA

(540)

HIDRO-WIND

(531) Clasificare Viena: 29.01.03; 29.01.04;
27.05.01; 27.05.17; 26.11.03; 26.11.12

clase:
40. Tratarea materialelor, închiriere de
echipamente pentru tratarea și transformarea
materialelor, producerea de energie și fabricare
la comandă, închiriere în sistem leasing
a echipamentelor de generare a energiei
(cu excepția celor finanțate pentru achiziția
în rate sau prin închiriere), servicii de
consultanță privind generarea de energie
electrică, producere de energie electrică din
surse regenerabile, închirieri de echipamente
generatoare de energie, producerea energiei.

───────

(210) M 2021 07508 (111)182490
(151) 18/10/2021
(732) ONIBON FASHION FORWARD

SRL, STR. CHISODEI NR. 23, AP
1, JUD. TIMIȘ, TIMIȘOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

onibon FASHION FORWARD

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.07;
27.05.17

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

25. Îmbrăcăminte, articole de îmbrăcăminte.
35. Publicitate şi reclamă, administraţie
comercială, administrarea vânzărilor, servicii de
comerț cu amănuntul prin comenzi poștale
de accesorii pentru îmbrăcăminte, servicii de
vânzare cu amănuntul în domeniul vestimentar,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu decorațiuni festive, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu îmbrăcăminte, servicii
de vânzare cu amănuntul online referitoare la
articole de îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu
amănuntul cu livrare prin poștă pentru articole
de îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu îmbrăcăminte, servicii prestate
online de un magazin de vânzare cu amănuntul
pentru articole de îmbrăcăminte, asistență în
afaceri, management și servicii administrative,
servicii de publicitate, marketing și promovare.

───────

(591) Culori revendicate: verde, albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2021 07512 (111)182288
(151) 18/10/2021
(732) DASO-CADO SRL, STR.

CRANGULUI NR. 4B, CART.
PRISEACA, JUDETUL
DAMBOVITA, TARGOVISTE,
DAMBOVIȚA, ROMANIA

(740) ACSINTE PAULA ADRIANA
CONSILIER PROPRIETATE
INDUSTRIALA, BD. DECEBAL NR. 17,
BL. S16, SC. 2, ET. 3, AP. 30, SECTOR
3, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

DASO CADO PROFESSIONAL
SPORT MACHINES

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 03.01.04
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
28. Aparate de interior pentru fitness, roți pentru
exerciții abdominale pentru fitness, echipamente
pentru sport, aparate pentru antrenament
sportiv, articole de sport, articole de gimnastică
și de sport, greutăți pentru picioare (articole
de sport), aparate pentru culturism (exerciții
fizice), aparate de gimnastică, aparate pentru
exerciții fizice, aparate pentru tonifierea corpului
(exerciții fizice), aparate pentru obținerea unei
bune condiții fizice (de uz nemedical), biciclete
statice de antrenament, benzi pentru exerciții,
bănci de exerciții, bare pentru exerciții, gantere
(pentru ridicare de greutăți).

───────

(210) M 2021 07514 (111)182305
(151) 18/10/2021
(732) SC NORI DE ZAHAR SRL, STR.

IACOB ANDREI NR. 5, BL. Z3, SC.
3, AP. 56, SECTOR 5, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

NORI DE ZAHAR
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
30. Vată de zahăr.

───────

(210) M 2021 07519 (111)182503
(151) 18/10/2021
(732) OTP BANK ROMANIA S.A., STR.

BUZEȘTI NR. 66-68, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Atlasul Banilor by OTP Bank
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Bancomate (ATM), aparate şi instrumente
pentru înregistrarea, transmiterea, şi
reproducerea sau procesarea sunetului, imaginii
sau datelor, software pentru computere, maşini
şi dispozitive de calculat, echipamente de
prelucrare a datelor şi calculatoare, computere
şi dispozitive periferice pentru computere,
maşini de numărat şi sortat bani, chei
criptografice descărcabile pentru primit şi
cheltuit criptomonede, portofele electronice
descărcabile, terminale pentru carduri de credit,
dispozitive de memorie pentru calculatoare,
terminale interactive cu ecran tactil, dispozitive
de intercomunicare, programe, platforme şi
aplicaţii software de calculator, înregistrate
sau descărcabile, în legătură cu operaţiuni
financiare şi bancare, fişiere de imagini şi/
sau muzică, grafice descărcabile, în legătură
cu operaţiuni financiare şi bancare, suporturi
magnetice de stocare a datelor, suporturi
de date stocate sau descărcabile, suporturi
de stocare digitale sau analog, computere
şi dispozitive periferice pentru computere,
carduri cu circuite integrate (carduri inteligente)/
carduri inteligente (carduri cu circuite integrate),
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35. Publicitate, managementul, organizarea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
închirierea spaţiului şi a timpului publicitar în
mediile de comunicare, publicitate pe suport de
hârtie sau de alt tip, sub formă de afişe, scrisori,
pliante, pe suport electronic sau prin internet, cu
plata per click, prin televiziune sau prin transmisii
radio, publicitate directă prin poştă, prin cablu şi
prin servicii conexe anunţuri în format electronic
prin intermediul telecomunicaţiilor, alte anunţuri
în presă, închirierea panourilor de afişaj (panouri
publicitare), servicii de agenţie de publicitate,
dezvoltarea de concepte publicitare, răspândirea
materialelor publicitare, actualizarea materialelor
de publicitate, producţia de clipuri publicitare,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
relaţiile publice, consultanţă privind strategiile
de comunicare în publicitate, servicii de relaţii
media, servicii de telemarketing, asistenţă
administrativă pentru a răspunde la cererile
de ofertă/asistenţă administrativă pentru a
răspunde la cererile de propuneri (RFP),
asistenţă în managementul afacerilor, întrebări
privind afacerile, consultanţă în organizarea
şi managementul afacerilor, consultanţă
profesională în afaceri, servicii administrative
pentru relocarea afacerilor, evaluări ale
afacerilor, investigaţii privind afacerile, cercetări
privind afacerile, oferirea de informaţii în
domeniul afacerilor, furnizarea de informaţii
de afaceri prin intermediul unui site web,
optimizarea traficului site-urilor web, indexare
web pentru scopuri comerciale sau publicitare,
compilarea statisticilor, compilarea indexurilor
de informaţii pentru scopuri comerciale sau
publicitare, managementul computerizat al
fişierelor, servicii de intermediere a afacerilor cu
privire la potrivirea potenţialilor investitori privaţi
cu antreprenorii care au nevoie de finanţare,
servicii specializate privind eficienţa afacerilor,
servicii de consiliere privind managementul
afacerilor, oferirea de informaţii comerciale
şi consiliere pentru consumatori în alegerea
bunurilor şi serviciilor, administrarea programelor
de fidelizare a consumatorilor, oferirea de
informaţii de contact comerciale şi de afaceri,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de extemalizare (asistenţă
de afaceri), întocmirea extraselor de cont,
sondaje de opinie, cercetare de marketing,
studii de marketing, marketing cu public
ţintă, machetare pentru promoţiile publicitare

sau de vânzări, distribuirea de eşantioane,
demonstraţii cu produse, organizarea de târguri
comerciale şi expoziţii în scopuri comerciale
sau publicitare în domeniul financiar-bancar,
procesarea administrativă a ordinelor de
achiziţie, compilarea de informaţii în baze de
date computerizate, sistematizarea, actualizarea
şi menţinerea datelor în bazele de date
computerizat şi în registre, furnizarea unei
pieţe comerciale online pentru cumpărătorii şi
vânzătorii de bunuri şi servicii, scrierea şi/
sau publicarea de texte publicitare în legătură
cu operaţiuni financiare şi bancare, analiza
costurilor, facturare, servicii de administrare
referitoare la tranzacţii comerciale şi evidenţe
financiare.

36. Servicii financiare, monetare şi bancare
de orice fel, afaceri financiare şi monetare,
servicii referitoare la tranzacţii bancare precum
şi alte tranzacţii şi plăţi financiare, servicii
actuariale, emiterea cardurilor de credit,
transferul electronic de fonduri, schimb de
bani, factoring, evaluări imobiliare, financiare
şi fiscale, management financiar de orice fel,
analiză financiară de orice fel, consultanţă
financiară de orice fel, oferirea de informaţii
financiare, furnizarea de informaţii financiare
prin intermediul unui site web, managementul
conturilor curente, studii financiare, finanţare
pentru achiziţia în rate sau prin închiriere,
împrumuturi în rate, transfer electronic de
monede virtuale, multifinanţare, servicii de
plăţi cu portofel electronic, schimb financiar
de monede virtuale, împrumuturi în schimbul
titlurilor de valoare, împrumuturi (finanţare),
investiţii în fonduri, servicii bancare online,
procesarea plăţilor efectuate cu cardul de credit
sau de debit, oferirea de reduceri întreprinderilor
participante ale terţilor prin utilizarea unui card
de membru, servicii bancare de economisire,
servicii de garanţii, cotaţii bursiere, brokeraj,
servicii de lichidare a afacerilor, financiare,
investiţii de capital, strângerea de fonduri
caritabile, verificarea cecurilor, servicii de birou
de credit, servicii de agenţie de colectare a
debitelor, depozite de valori, servicii de depozite
sigure pentru valori, funcţii de administrator
fiduciar/custode, compensare, financiară/case
de compensare, financiară.
38. Telecomunicaţii de orice fel, în special
transmiterea e-mailurilor şi transmiterea
fişierelor digitale, comunicaţii telefonice şi
trimiterea de mesaje, transmiterea cu ajutorul
calculatorului a mesajelor şi imaginilor, toate
acestea cu privire la servicii şi operaţiuni
financiare şi bancare, difuzarea prin intermediul

carduri magnetice codate, dispozitive pentru
citirea cardurilor, dispozitive de intercomunicare,
monitoare (hardware pentru calculatoare),
cititoare (echipament de procesare a datelor),
cititoare de coduri de bare. 
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televiziunii prin cablu şi prin intermediul radioului,
furnizarea de forumuri online, transmisia fără fir
(wireless).
42. Servicii tehnologice de orice fel în legătură
cu operaţiuni financiare şi bancare, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură
cu acestea, în special conversia datelor
sau documentelor din format fizic în format
electronic, conversia datelor şi a programelor
pentru calculator, alta decât conversia în
format fizic, digitalizarea documentelor, stocarea
electronică a datelor, monitorizarea electronică
a informaţiilor personale de identificare pentru
a detecta furtul de identitate prin intermediul
internetului, monitorizarea electronică a activităţii
cărţilor de credit pentru a detecta furtul
de identitate prin intermediul internetului,
platforma ca serviciu, computerizare în nori
(cloud computing), software ca serviciu (SaaS),
găzduire pe servere, proiectarea şi dezvoltarea
de componente hardware şi software ale
calculatorului, închirierea de software pentru
calculatoare în legătură cu operaţiuni financiare
şi bancare, monitorizarea sistemelor de calcul
(calculatoarelor) prin acces de la distanţă,
pentru a detecta defecţiunile sau accesul
neautorizat sau încălcarea securităţii, în legătură
cu operaţiuni financiare şi bancare, servicii de
criptare a datelor, servicii de autentificare a
utilizatorilor folosind tehnologie pentru tranzacţii
de comerţ, electronic sau folosind o tehnologie
de conectare unică pentru aplicații software
online.

───────

(210) M 2021 07523 (111)182320
(151) 18/10/2021
(732) ANA-RUXANDRA CUC, STR.

EROUL NECUNOSCUT NR. 10,
JUDEȚ ARAD, ARAD, ARAD,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
NEGOMIREANU LIVIA, SOSEAUA
NICOLAE TITULESCU NR. 94, BLOC
14A, SCARA 4, ETAJ 2, AP. 127,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, 011146,
ROMANIA

(540)

HESS Quality food
(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 26.11.13;

01.15.24; 06.03.01; 01.03.01; 29.01.15

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

5. Suplimente dietetice, suplimente alimentare,
suplimente nutritive, ceaiuri din plante pentru
scopuri medicale.
29. Carne, peşte, fructe de mare, păsări de
curte şi vânat, produse din carne, mezeluri,
organe de animale, organe de pasăre, intestine
pentru cârnaţi şi imitaţii ale acestora, extracte din
carne, gelatină, conserve din carne, conserve de
peşte, salate cu peşte, înlocuitori de carne pe
bază de legume, fructe şi legume conservate,
congelate, coapte, uscate şi fierte, amestecuri
de legume deshidratate, fructe confiate, fructe
glazurate, jeleuri, dulceţuri, compoturi, gemuri,
marmeladă, magiun, murături, zacuscă, suc de
tomate pentru gătit, paste de tomate, bulion,
porumb dulce, procesat, suc de lămâie de
uz culinar, chipsuri de cartofi, fulgi de cartofi,
chipsuri de legume, flori comestibile, preparate,

(591) Culori revendicate: negru, albastru
deschis, albastru închis, galben,
portocaliu, verde închis, verde deschis
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ciuperci conservate, trufe, conservate, boabe de
soia, conservate, alimentare, linte, conservată,
sucuri vegetale pentru gătit, salate vegetale,
preparate pentru supă vegetală, amestecuri
de legume pentru supe, amestecuri de
legume pentru ciorbe, chipsuri din fructe,
chipsuri din legume, chipsuri din cereale,
amestecuri de fructe uscate, amestecuri de
fructe şi nuci preparate, nuci preparate, nuci
procesate, caju preparat, caju procesat, arahide
procesate, arahide prăjite, arahide glazurate,
nuci glazurate, seminţe comestibile glazurate,
alune glazurate, unt de arahide, stafide,
curmale procesate, fructe cristalizate, migdale
măcinate, alune prăjite, alune sărate preparate,
arahide preparate, fulgi de nucă de cocos,
nuci de cocos uscate, praf de nucă de
cocos, seminţe de floarea-soarelui procesate,
seminţe de floarea-soarelui, preparate, produse
din fructe uscate, seminţe de dovleac
preparate, seminţe de dovleac procesate, fructe
caramelizate, nuci macadamia preparate, nuci
macadamia procesate, smochine preparate,
curmale preparate, curmale confiate, fistic
preparat, fistic procesat, miez de nucă preparat,
alune preparate, alune procesate, alune de
pădure procesate, alune de pădure preparate,
migdale preparate, migdale procesate, fructe cu
coajă lignificată procesate, gustări pe bază de
seminţe comestibile procesate şi/sau preparate,
gustări pe bază de alune, arahide, fistic,
curmale, nuci, stafide, migdale procesate şi/sau
preparate, gustări constând în amestecuri de
fructe uscate/deshidratate şi nuci, stafide, alune,
arahide, migdale, fistic, fructe deshidratate,
paste vegetale tartinabile, unt de nucă de cocos,
creme tartinabile vegetale, batoane pe bază de
nuci şi seminţe, ouă, feluri de mâncăruri pe bază
de ouă, lapte şi produse lactate, brânză, unt,
sana, chefir, lapte bătut, iaurt, caşcaval, urdă,
caş, smântână, frişcă, frişcă vegetală, băutură
din lapte şi fructe (milk shake), substituenţi de
lapte, lapte de nucă de cocos, lapte de soia,
lapte de migdale, lapte de arahide, uleiuri şi
grăsimi comestibile, supe, baze de supă, feluri
de mâncăruri preparate care conţin în principal
carne, produse din soia, înlocuitori de carne pe
bază de soia, aperitive congelate preambalate
constand în principal din fructe de mare, feluri
de mâncăruri pe bază de peşte şi/sau fructe
de mare, produse din peşte preparate, pentru
consum uman, icre de peşte, preparate, icre de
peşte, procesate, antreuri pe bază de legume,
feluri de mâncăruri gătite constând în principal
din legume, produse din legume preparate, feluri
de mâncăruri gătite pe bază de carne, conserve
de carne preparată sau produse din carne

cu legume, feluri de mâncăruri în conservă,
alimente gătite pe bază de legume, alimente
gătite pe bază de carne, gustări pe bază de
carne, paste tartinabile vegetale, polen preparat
pentru alimentaţie, tahini, pastă tartinabilă de
alune, pastă tartinabilă de arahide.
30. Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori ai acestora,
orez, hrișcă procesată, arpacaș procesat,
paste făinoase şi tăiţei, macaroane, tapioca
şi sago, făină, griș, mălai, produse expandate
din cereale, produse expandate din cereale
și glazurate, produse extrudate din cereale,
produse pe bază de orez pentru consum uman,
cereale pentru micul dejun, fulgi de porumb,
fulgi de ovăz, batoane cu cereale, batoane
energizante, batoane cu musli, gustări pe bază
de musli, pizza, sandvişuri, produse de brutărie,
amestecuri pentru pâine, amestecuri pentru
produse de brutărie, amestecuri pentru produse
de cofetărie, pâine, pesmet, griş, covrigei,
covrigi, sticks-uri, grisine, cornuri, clătite, cornuri
cu diverse umpluturi (produse de patiserie),
produse de patiserie şi produse de cofetărie,
deserturi, produse de cofetărie pentru decorarea
pomilor de crăciun, iaurt îngheţat (produse de
cofetărie îngheţate), aluaturi, foi de plăcintă,
brioşe, foietaje, plăcintă, ciocolată, tablete
de ciocolată (dulciuri), dulciuri (bomboane),
marţipan, drajeuri conținând alune, drajeuri
conţinând stafide, drajeuri conţinând migdale,
drajeuri conţinând arahide, fructe trase în
ciocolată (bomboane), batoane dulci (dulciuri),
pastă de susan, turte de orez, caramele
(bomboane), floricele de porumb, floricele
de porumb pentru preparare la cuptorul cu
microunde, jeleuri din fructe (dulciuri), praline,
popcorn, îndulcitori naturali, migdale cu zahăr,
gustări din porumb, drajeuri de fructe (produse
de cofetărie), batoane din seminţe (produse
de cofetărie), turtă dulce, vafe, napolitane,
biscuiţi, cozonac, creme tartinabile (pe bază de
ciocolată), îngheţată și produse din îngheţată,
şerbeturi şi alte glazuri comestibile, halva, nuga,
rulade, miniprăjituri, budinci, cornuleţe, rahat,
zahăr, înlocuitori de zahăr, gumă de mestecat,
miere şi produse din miere, creme instant pentru
prăjituri, decoraţiuni pentru prăjituri, băuturi gata
preparate pe bază de cafea, băuturi pe bază de
cacao sau ciocolată, băuturi pe bază de ceai
(nemedicamentoase), topinguri pentru prăjituri,
siropuri pentru cafea, glazuri dulci, umpluturi pe
bază de ciocolată pentru prăjituri şi plăcintă,
melasă, drojdie, praf de copt, agenţi de dospire,
sare, condimente, ierburi conservate, produse
de asezonare, muştar, piper, oţet, sosuri şi
alte (condimente), maioneză, mirodenii, arome
alimentare (altele decât uleiurile esenţiale),
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gheaţă (apa îngheţată), feluri de mâncare bazate
în special pe orez, feluri de mâncare bazate pe
paste.

───────

(210) M 2021 07535 (111)182682
(151) 19/10/2021
(732) MIHAIL PAUTOV, STR. EUGENIU

CARADA NR. 5-7, SCARA 1, ETAJ
1, AP. 6, SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

DR M

(531) Clasificare Viena: 27.05.11; 26.01.18
(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 2021 07540 (111)182420
(151) 19/10/2021
(732) IRINA ROSU, STR. TULCEI NR.

86, BL. 16, SC. A, ET. 2, AP. 6,
MAHMUDIA, TULCEA, ROMANIA

(540)

COLECTII DULCI
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
30. Cafea, ceai, cacao și cafea artificială,
orez, paste și tăiței, tapioca și sago, făină
și preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie și produse de cofetărie, ciocolată,
înghețată, sorbeturi și alte produse similare sub
formă de înghețată, comestibile, zahăr, miere,
melasă, drojdie, praf de copt, sare, condimente,
mirodenii, ierburi conservate, oțet, sosuri și alte
condimente, gheață (apă înghețată).
35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2021 07545 (111)182243
(151) 19/10/2021
(732) H.BEBE&MOMMY SRL, ȘOS.

PRINCIPALĂ NR. 612A, JUD. IAȘI,
LETCANI, IAȘI, ROMANIA

(540)

Hbebe
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
încălțăminte, articole pentru acoperirea capului,
îmbrăcăminte și părți ale acesteia, încălțăminte
și articole pentru acoperirea capului,
îmbrăcăminte.

───────
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(210) M 2021 07553 (111)182443
(151) 19/10/2021
(732) ALIN-GEORGIAN ZAMFIRA, STR.

FRĂSINET NR.34A-34B, BL.C1,
ET.5, AP.C5, JUDETUL BUZAU,
BUZĂU, BUZĂU, ROMANIA

(740) RODALL SRL AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA SRL,
STR. POLONA NR. 115, BL. 15, SC.
A, APT.19, SECTOR 1, BUCURESTI,
010497, ROMANIA

(540)

Bucate Bogate TRADIŢIA
DE A FACE BUN

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 07.01.09
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi,
ouă, lapte, brânză, unt, iaurt și alte produse
lactate, uleiuri și grăsimi comestibile, carne,
carne afumată, carne ambalată, aspic de carne,
carne de curcan, carne de pasăre, carne
de mânzat, carne de porc, carne de rață,
carne de vânat, carne de vită, carne pentru
cârnați, carne preparată, carne uscată, carne
conservată, carne, la conservă, cărnuri sărate,
chiftele de hamburger negătite, cotlete de porc,
felii de carne de oaie, jambon, jumări de
porc, măruntaie, mezeluri, paste de carne, mici,
pastramă, produse din carne preparate, salam,
tobă, șuncă, bacon (slănină), cârnaţi, cârnați
cruzi, cârnați chorizo, cârnați în aluat, caltaboş
cu sânge/ cârnaţi cu sânge, crevurşti, învelişuri
pentru cârnaţi, naturale sau artificiale, pate de
ficat / pastă de ficat, piftie din carne, burtă, rulouri
de varză umplute cu carne, vânat.
35. Strângerea la un loc în avantajul terţilor
a produselor alimentare, produselor alimentare
traditionale, produselor din carne, preparate din
carne, mezeluri, din producţie proprie şi a unor

terţi (exceptând transportul lor), pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze cât
mai comod, aceste servicii pot fi asigurate de
magazine en gros sau en detail, prin cataloage
de vânzare prin corespondenţă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul site-
urilor web sau al emisiunilor de teleshopping,
servicii de vânzare cu amănuntul şi/sau cu
ridicata prin magazine fizice sau online a
produselor alimentare, produselor alimentare
traditionale, produselor din carne, preparate
din carne, mezeluri, servicii de magazin fizic
sau on-line de comercializare cu amănuntul şi/
sau cu ridicată, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, servicii
de marketing, publicitate şi promovare, servicii
de cercetare şi informaţii de piaţă (promovare).

───────

(210) M 2021 07566 (111)182386
(151) 19/10/2021
(732) UPVENTURIA SRL, STR. VARF

NR. 41, JUDEȚ DÂMBOVIȚA,
SERBANEASA, DAMBOVIȚA,
ROMANIA

(740) NOMENIUS SRL, STR. PICTOR ION
NEGULICI NR.12-14, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

VreauSaVin

(531) Clasificare Viena: 29.01.15; 27.05.01;
27.05.07; 26.11.13

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

41. Evenimente de degustări de vinuri în scopuri
educative, divertisment de tipul degustărilor de
vinuri, organizare și coordonare de evenimente
de degustare de vinuri, în scopuri recreative,

(591) Culori revendicate: roșu, galben,
portocaliu, negru, verde, albastru, mov
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organizare și coordonare de evenimente de
degustare de vinuri, în scopuri educative,
servicii de formare în degustare vinuri
(instruire), publicarea de materiale tipărite
referitoare la vinurile franțuzești, servicii de
rezervare de bilete în domeniul educației,
divertismentului și sportului, servicii educative,
de divertisment și sportive, servicii de editare,
întocmire de rapoarte și redactare de texte
altele decât cele publicitare, organizare de
petreceri, organizare de activități recreative,
organizarea si coordonarea de tururi in
cadrul zonelor de viticultura, servicii de
rezervare de bilete și locuri la evenimente
recreative și de petrecere a timpului liber,
organizare de evenimente de divertisment și
evenimente culturale, organizare de evenimente
educative, coordonare de evenimente educative,
coordonare de evenimente culturale, organizare
de evenimente pentru divertisment, organizare
de evenimente de recreere, coordonare de
evenimente de divertisment, publicarea de
materiale tipărite sau electronice referitoare la
vinuri, educație și instruire, școli pentru somelieri.

───────

(210) M 2021 07571 (111)182461
(151) 20/10/2021
(732) BANCA COMERCIALA ROMANA

SA, CALEA PLEVNEI NR. 159,
BUSINESS GARDEN BUCHAREST,
CLADIREA A, ET. 6, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, 060013, ROMANIA

(540)

IQ Digital
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale.
36. Servicii bancare, afaceri financiare și afaceri
monetare.

───────

(210) M 2021 07573 (111)182263
(151) 20/10/2021
(732) FLORIN HĂLMĂGEAN, STR.

LAURIAN A NR. 11/A, JUDEȚUL
ARAD, ARAD, ARAD, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STR. 11 IUNIE NR.
51, SC. A, ET. 1, AP. 4, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

SHAKERZ WE
MIX YOUR PARTY

(531) Clasificare Viena: 09.03.13; 11.03.25;
26.04.04; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.13

clase:
41. Organizare de evenimente recreative,
organizare de evenimente de divertisment
și evenimente culturale, organizare de
evenimente pentru divertisment, coordonare de
evenimente de divertisment, organizarea de
evenimente culturale și artistice, organizare și
coordonare de evenimente de divertisment,
divertisment, activitați sportive și culturale,
organizare de petreceri, planificarea de petreceri
(divertisment), servicii de planificare de petreceri
(divertisment), planificare și coordonare de
petreceri (divertisment).
43. Servicii ale barurilor, servicii de alimentație
publică, servicii de restaurante (servirea mesei),
servicii de restaurant și bar, servicii de
snack-baruri, servicii de localuri tip snack-
bar, furnizare de alimente și băuturi pentru

(591) Culori revendicate: roșu, negru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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oaspeți, furnizare de alimente și băuturi în
bistrouri, pregătirea și furnizare de alimente și
băuturi destinate consumului imediat, servire
de alimente și băuturi în restaurante și baruri,
furnizare de alimente și băuturi în restaurante și
baruri, servire de mâncare destinată consumului
imediat, servicii de ospitalitate (alimente și
băuturi), asigurarea de hrană și băuturi, servicii
de mâncare la pachet, furnizare de locuri
cazare pentru reuniuni, închiriere de săli pentru
evenimente sociale, furnizare de spații special
amenajate pentru banchete și evenimente
sociale pentru ocazii speciale.

───────

(210) M 2021 07578 (111)182265
(151) 20/10/2021
(732) BUREDO PRODUCTION S.R.L.,

CALEA DOROBANŢI NR. 66,
CAMERA 1, ET. 1, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STR. 11 IUNIE NR.
51, SC. A, ET. 1, AP. 4, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

my maia

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.11

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

30. Produse de brutărie, pâine, produse de
patiserie și cofetărie, pâine, pâine proaspătă,
pâine integrală, pâine multicereale, lipie, lipii
pentru sandvișuri (pâine), patiserie, produse de
cofetărie, prăjituri, tarte și biscuiți (prăjiturele),
pateuri (patiserie), produse de patiserie
conținând creme, produse de patiserie care
conțin fructe, specialități de patiserie, produse
de patiserie din cocă sfărâmicioasă, produse
de patiserie din legume și carne, produse de
patiserie conținând creme și fructe, produse de
cofetărie dulci aromate, produse de cofetărie
din ciocolată, produse de cofetărie din fructe,
produse de cofetărie care conțin gem, torturi,
prăjituri, prăjituri cu ciocolată, prăjituri cu brânză,
prăjituri cu cremă, prăjituri cu fructe, produse de
patiserie, prăjituri, tarte și biscuiți (prăjiturele),
tarte și biscuiți (prăjiturele), produse de patiserie,
covrigei, turtă dulce, biscuiți de turtă dulce,
napolitane.
35. Regruparea în avantajul terţilor a produse de
brutărie, pâine, produse de patiserie și cofetărie,
pâine, pâine proaspătă, pâine integrală, pâine
multicereale, lipie, lipii pentru sandvișuri (pâine),
patiserie, produse de cofetărie, prăjituri, tarte și
biscuiți (prăjiturele), pateuri (patiserie), produse
de patiserie conținând creme, produse de
patiserie care conțin fructe, specialități de
patiserie, produse de patiserie din cocă
sfărâmicioasă, produse de patiserie din legume
și carne, produse de patiserie conținând creme
și fructe, produse de cofetărie dulci aromate,
produse de cofetărie din ciocolată, produse
de cofetărie din fructe, produse de cofetărie
care conțin gem, torturi, prăjituri, prăjituri
cu ciocolată, prăjituri cu brânză, prăjituri cu
cremă, prăjituri cu fructe, produse de patiserie,
prăjituri, tarte și biscuiți (prăjiturele), tarte și
biscuiți (prăjiturele), pateuri (patiserie),produse
de patiserie care conțin fructe, specialități de
patiserie, produse de patiserie din legume
și carne, produse de cofetărie, produse de
patiserie, covrigei, turtă dulce, biscuiți de turtă
dulce, napolitane (exceptând transportul lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere cât mai comod prin magazine en gros
sau en detail, prin cataloage de vânzare prin
corespondență, prin mijloace electronice, prin
intermediul siteurilor web și prin intermediul
emisiunilor de teleshopping, servicii de vânzare
cu ridicata si amănuntul referitoare la produse de
brutărie, pâine, produse de patiserie și cofetărie,
pâine, pâine proaspătă, pâine integrală, pâine
multicereale, lipie, lipii pentru sandvișuri (pâine),
patiserie, produse de cofetărie, prăjituri, tarte și
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biscuiți (prăjiturele), pateuri (patiserie), produse
de patiserie conținând creme, produse de
patiserie care conțin fructe, specialități de
patiserie, produse de patiserie din cocă
sfărâmicioasă, produse de patiserie din legume
și carne, produse de patiserie conținând creme
și fructe, produse de cofetărie dulci aromate,
produse de cofetărie din ciocolată, produse de
cofetărie din fructe, produse de cofetărie care
conțin gem, torturi, prăjituri, prăjituri cu ciocolată,
prăjituri cu brânză, prăjituri cu cremă, prăjituri
cu fructe, produse de patiserie, prăjituri, tarte și
biscuiți (prăjiturele), tarte și biscuiți (prăjiturele),
pateuri (patiserie),produse de patiserie care
conțin fructe, specialități de patiserie, produse
de patiserie din legume și carne, produse
de cofetărie, produse de patiserie, covrigei,
turtă dulce, biscuiți de turtă dulce, napolitane,
servicii de vânzare cu ridicata si amănuntul
online referotoare la produse de brutărie, pâine,
produse de patiserie și cofetărie, pâine, pâine
proaspătă, pâine integrală, pâine multicereale,
lipie, lipii pentru sandvișuri (pâine), patiserie,
produse de cofetărie, prăjituri, tarte și biscuiți
(prăjiturele), pateuri (patiserie), produse de
patiserie conținând creme, produse de patiserie
care conțin fructe, specialități de patiserie,
produse de patiserie din cocă sfărâmicioasă,
produse de patiserie din legume și carne,
produse de patiserie conținând creme și
fructe, produse de cofetărie dulci aromate,
produse de cofetărie din ciocolată, produse
de cofetărie din fructe, produse de cofetărie
care conțin gem, torturi, prăjituri, prăjituri
cu ciocolată, prăjituri cu brânză, prăjituri cu
cremă, prăjituri cu fructe, produse de patiserie,
prăjituri, tarte și biscuiți (prăjiturele), tarte și
biscuiți (prăjiturele), pateuri (patiserie),produse
de patiserie care conțin fructe, specialități de
patiserie, produse de patiserie din legume
și carne, produse de cofetărie, produse de
patiserie, covrigei, turtă dulce, biscuiți de
turtă dulce, napolitane, informaţii şi consiliere
comercială pentru consumatori (consiliere
consumatori) referitoare la produse de brutărie,
pâine, produse de patiserie și cofetărie,
pâine, pâine proaspătă, pâine integrală, pâine
multicereale, lipie, lipii pentru sandvișuri (pâine),
patiserie, produse de cofetărie, prăjituri, tarte și
biscuiți (prăjiturele), pateuri (patiserie), produse
de patiserie conținând creme, produse de
patiserie care conțin fructe, specialități de
patiserie, produse de patiserie din cocă
sfărâmicioasă, produse de patiserie din legume
și carne, produse de patiserie conținând creme
și fructe, produse de cofetărie dulci aromate,
produse de cofetărie din ciocolată, produse

de cofetărie din fructe, produse de cofetărie
care conțin gem, torturi, prăjituri, prăjituri
cu ciocolată, prăjituri cu brânză, prăjituri cu
cremă, prăjituri cu fructe, produse de patiserie,
prăjituri, tarte și biscuiți (prăjiturele), tarte și
biscuiți (prăjiturele), pateuri (patiserie),produse
de patiserie care conțin fructe, specialități de
patiserie, produse de patiserie din legume
și carne, produse de cofetărie, produse de
patiserie, covrigei, turtă dulce, biscuiți de
turtă dulce, napolitane, reclama, publicitate,
gestiunea afacerilor comerciale, administratie
comerciala, lucrari de birou in legatura cu
produse de brutărie, pâine, produse de
patiserie și cofetărie, pâine, pâine proaspătă,
pâine integrală, pâine multicereale, lipie,
lipii pentru sandvișuri (pâine), patiserie,
produse de cofetărie, prăjituri, tarte și biscuiți
(prăjiturele), pateuri (patiserie), produse de
patiserie conținând creme, produse de patiserie
care conțin fructe, specialități de patiserie,
produse de patiserie din cocă sfărâmicioasă,
produse de patiserie din legume și carne,
produse de patiserie conținând creme și
fructe, produse de cofetărie dulci aromate,
produse de cofetărie din ciocolată, produse
de cofetărie din fructe, produse de cofetărie
care conțin gem, torturi, prăjituri, prăjituri
cu ciocolată, prăjituri cu brânză, prăjituri cu
cremă, prăjituri cu fructe, produse de patiserie,
prăjituri, tarte și biscuiți (prăjiturele), tarte și
biscuiți (prăjiturele), pateuri (patiserie),produse
de patiserie care conțin fructe, specialități de
patiserie, produse de patiserie din legume
și carne, produse de cofetărie, produse de
patiserie, covrigei, turtă dulce, biscuiți de turtă
dulce, napolitane, informatii despre vanzarea
de produse, prezentate sub forma unui ghid
de comenzi online, cu functie de cautare,
cu privire la produse de brutărie, pâine,
produse de patiserie și cofetărie, pâine, pâine
proaspătă, pâine integrală, pâine multicereale,
lipie, lipii pentru sandvișuri (pâine), patiserie,
produse de cofetărie, prăjituri, tarte și biscuiți
(prăjiturele), pateuri (patiserie), produse de
patiserie conținând creme, produse de patiserie
care conțin fructe, specialități de patiserie,
produse de patiserie din cocă sfărâmicioasă,
produse de patiserie din legume și carne,
produse de patiserie conținând creme și fructe,
produse de cofetărie dulci aromate, produse
de cofetărie din ciocolată, produse de cofetărie
din fructe, produse de cofetărie care conțin
gem, torturi, prăjituri, prăjituri cu ciocolată,
prăjituri cu brânză, prăjituri cu cremă, prăjituri
cu fructe, produse de patiserie, prăjituri, tarte și
biscuiți (prăjiturele), tarte și biscuiți (prăjiturele),
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pateuri (patiserie),produse de patiserie care
conțin fructe, specialități de patiserie, produse
de patiserie din legume și carne, produse de
cofetărie, produse de patiserie, covrigei, turtă
dulce, biscuiți de turtă dulce, napolitane, servicii
de informatii comerciale furnizate online prin
internet sau o retea globala de calculatoare,
cu privire la produse de brutărie, pâine,
produse de patiserie și cofetărie, pâine, pâine
proaspătă, pâine integrală, pâine multicereale,
lipie, lipii pentru sandvișuri (pâine), patiserie,
produse de cofetărie, prăjituri, tarte și biscuiți
(prăjiturele), pateuri (patiserie), produse de
patiserie conținând creme, produse de patiserie
care conțin fructe, specialități de patiserie,
produse de patiserie din cocă sfărâmicioasă,
produse de patiserie din legume și carne,
produse de patiserie conținând creme și fructe,
produse de cofetărie dulci aromate, produse
de cofetărie din ciocolată, produse de cofetărie
din fructe, produse de cofetărie care conțin
gem, torturi, prăjituri, prăjituri cu ciocolată,
prăjituri cu brânză, prăjituri cu cremă, prăjituri
cu fructe, produse de patiserie, prăjituri, tarte și
biscuiți (prăjiturele), tarte și biscuiți (prăjiturele),
pateuri (patiserie),produse de patiserie care
conțin fructe, specialități de patiserie, produse
de patiserie din legume și carne, produse de
cofetărie, produse de patiserie, covrigei, turtă
dulce, biscuiți de turtă dulce, napolitane.

───────

(210) M 2021 07587 (111)182244
(151) 20/10/2021
(732) SEEK & PROTECT S.R.L., SAT

MURANI NR. 263, JUDEȚ TIMIȘ,
COMUNA PIȘCHIA, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

SEEK & PROTECT

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 26.04.02
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
45. Servicii de investigații și supraveghere
referitoare la siguranța fizică a persoanelor și la
securitatea bunurilor materiale.

───────

(210) M 2021 07590 (111)182505
(151) 20/10/2021
(732) S.C. MAKEDESIGN COMPANY

S.R.L., STR. CRAISORULUI NR. 6,
BL. M135, SC. C, AP. 6, SECTOR 5,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Blue Line
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
24. Materiale textile, produse textile și înlocuitori
pentru textile.

───────

(210) M 2021 07592 (111)182290
(151) 20/10/2021
(732) THE COCA-COLA COMPANY,

ONE COCA-COLA PLAZA,
ATLANTA, GEORGIA, 30313,
GEORGIA, STATELE UNITE ALE
AMERICII

(740) ZMP INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, STR. C.A. ROSETTI NR, 17,
SECTOR 2, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

INTERGALACTIC
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
32. Bere, ape minerale și gazoase și alte băuturi
nealcoolice, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri și alte preparate pentru fabricarea
băuturilor nealcoolice.

───────
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(210) M 2021 07596 (111)182326
(151) 20/10/2021
(732) GSK CONSUMER HEALTHCARE

SARL, ROUTE DE L'ETRAZ,
PRANGINS, 1197, ELVEȚIA

(740) ZMP INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, STR. C.A. ROSETTI NR. 17,
SECTOR 2, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

FENINATURAL
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Preparat medicamentos pentru iritații ale pielii.

───────

(210) M 2021 07599 (111)182694
(151) 20/10/2021
(732) HIPPOS ADVERTISING SRL, BD.

DACIA NR. 99, ETAJ 3, BIROUL
NR. 7, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
NEGOMIREANU LIVIA, SOSEAUA
NICOLAE TITULESCU NR.94, BLOC
14A, SCARA 4, ETAJ 2, AP. 127,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, 011146,
ROMANIA

(540)

HIPPOS

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.15;
26.04.01; 26.04.02

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Publicitate, servicii prestate de agenţii
de publicitate, producţie de clipuri publicitare,
scrierea şi publicarea de texte publicitare,
servicii de grafică publicitară, întocmire şi creare
de reclame, servicii de consultanţă privind
publicitatea, servicii de marketing, campanii de
marketing, dezvoltare de strategii și concepte de
marketing, servicii de relaţii cu publicul, servicii
de cercetare a pieţei şi analiză comercială,
compilare şi sistematizare de informaţii în baze
de date, servicii de revista presei, servicii de
monitorizare a presei, promovare de produse
şi servicii pentru terţi, servicii de colectare de
informaţii comerciale şi de afaceri, furnizare de
informaţii comerciale şi de afaceri, organizare de
manifestări în scopuri comerciale sau publicitare,
organizare de expoziţii şi târguri în scopuri
publicitare sau comerciale, organizare de lansări
de produse în scop publicitar sau comercial,
prezentare de produse în scop publicitar, servicii
publicitare pentru crearea identității de brand
pentru alte persoane, servicii publicitare pentru
crearea identității corporative și de brand, servicii
de creare de mărci (publicitate și promovare),
servicii de publicitate cu privire la strategii de
marcă, servicii de strategie de marcă, servicii de
poziţionare a mărcilor (servicii de publicitate).
42. Design de imagini grafice și semne
distinctive pentru identitatea corporativă, creare
de design de produse de consum, design
grafic de logouri publicitare, design grafic pentru
materialele promoţionale, servicii de design de
logo-uri, servicii de design interior și exterior,
servicii de design de brand, servicii de design
de produs, design grafic și industrial, design de
produs, design vizual, design grafic, conceperea
numelor de marcă, design de pagini principale și
pagini web.

───────

(591) Culori revendicate: turcoaz (Pantone
7472C), albastru (Pantone 303 C),
galben (Pantone 143C), roșu (Pantone
485C), negru
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(210) M 2021 07600 (111)182689
(151) 20/10/2021
(732) NINENINE:WORLD WIDE

COMMUNICATION S.R.L., BD.
DACIA NR.99, DEMISOL, CAMERA
3, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
NEGOMIREANU LIVIA, SOSEAUA
NICOLAE TITULESCU NR.94, BLOC
14 A, SCARA 4, ETAJ 2, AP. 127,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, 011146,
ROMANIA

(540)

99 NINENINE WORLD WIDE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.07.17

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Publicitate, servicii prestate de agenţii
de publicitate, producţie de clipuri publicitare,
scrierea şi publicarea de texte publicitare,
servicii de grafică publicitară, întocmire şi creare
de reclame, servicii de consultanţă privind
publicitatea, servicii de marketing, campanii de
marketing, dezvoltare de strategii și concepte de
marketing, servicii de relaţii cu publicul, servicii
de cercetare a pieţei şi analiză comercială,
compilare şi sistematizare de informaţii în baze
de date, servicii de revista presei, servicii de
monitorizare a presei, promovare de produse
şi servicii pentru terţi, servicii de colectare de
informaţii comerciale şi de afaceri, furnizare de
informaţii comerciale şi de afaceri, organizare de
manifestări în scopuri comerciale sau publicitare,
organizare de expoziţii şi târguri în scopuri
publicitare sau comerciale, organizare de lansări
de produse în scop publicitar sau comercial,
prezentare de produse în scop publicitar, servicii
publicitare pentru crearea identității de brand
pentru alte persoane, servicii publicitare pentru
crearea identității corporative și de brand, servicii
de creare de mărci (publicitate și promovare),
servicii de publicitate cu privire la strategii de

marcă, servicii de strategie de marcă, servicii de
poziţionare a mărcilor (servicii de publicitate).
42. Design de imagini grafice și semne
distinctive pentru identitatea corporativă, creare
de design de produse de consum, design
grafic de logouri publicitare, design grafic pentru
materialele promoţionale, servicii de design de
logo-uri, servicii de design interior și exterior,
servicii de design de brand, servicii de design
de produs, design grafic și industrial, design de
produs, design vizual, design grafic, conceperea
numelor de marcă, design de pagini principale și
pagini web.

───────

(210) M 2021 07602 (111)182590
(151) 20/10/2021
(732) ANM LAKE RESORT, STR.

VERONA NR. 2, BIROUL 1,
BLOC B, JUDEȚ CONSTANȚA,
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(740) CAVESCU SI ASOCIATII, STR.
GRIVITA NR. 37E, JUDEȚ ILFOV,
OTOPENI, ILFOV, ROMANIA

(540)

NATALYA

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.04;
26.11.13

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

37. Servicii de dezvoltare imobiliară (construcții),
amenajare de terenuri (construcții), amenajarea
spațiilor comerciale, consolidare de clădiri,
consolidarea drumurilor, consolidarea solului,
construcție de birouri, servicii de construcție
de case, servicii de construcție de clădiri
de apartamente, servicii de construcții, servicii
de construcții civile, servicii de construcții de
clădiri rezidențiale și comerciale, construcții
de infrastructură, servicii de construcții și
reparații de clădiri, construire de fundații
pentru clădiri, construire de locuințe private,
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construire de parcări supraetajate pentru mașini,
construire de părți de clădiri, construirea
de clădiri multifamiliale, construirea de zone
rezidențiale, consultanță privind construcția de
clădiri și de clădiri rezidențiale, consultanță
în domeniul construcțiilor civile (construcții),
consultanță în domeniul supervizării lucrărilor
de construcții, decorare de clădiri (construcții),
demolare de construcții civile, demolări
de construcții, managementul proiectelor
de construcție pe șantier, managementul
proiectelor pe șantier privind construcția
clădirilor, servicii ale contractanților generali
în domeniul construcțiilor, servicii consultative
privind construcția de lucrări publice, servicii
consultative privind demolarea de clădiri, servicii
consultative în domeniul construcției clădirilor,
servicii de consiliere privind amenajarea
clădirilor, servicii de construcții, servicii de
construcții civile, servicii de construcții de
clădiri, servicii de construcții referitoare la clădiri
pentru locuințe, servicii de gestiune a lucrărilor
de construcții, servicii de informații privind
construcția de clădiri, servicii de informații și
consultanță cu privire la construcții, servicii
de management în construcții, supravegherea
construcţiei de clădiri, izolarea clădirilor, reparaţii
şi întreţinere imobile rezidenţiale, instalaţii şi
mentenanţă pentru instalaţii, aplicare de șape,
aplicarea de acoperiri de protecție pe suprafețele
bazinelor, aplicarea de acoperiri de protecție pe
suprafețele construite, aplicarea de acoperiri de
protecție pentru clădiri, aplicarea de căptușeli
pe clădiri, aplicarea de căptușeli în tuneluri,
aplicarea de tencuială pe clădiri, aplicarea
de vopsea de protecție pe clădiri, aplicarea
de vopsea de protecție pe lemn, aplicarea
unui strat protector pe suprafețele cavităților,
armături din mortar pentru fundații, armături
din mortar pentru poduri, armături din mortar
pentru tuneluri, servicii de asfaltare, servicii de
construire de clădiri și construcții subacvatice,
construcția de complexuri pentru întreprinderi,
construcția de complexuri sportive, construcția
de complexuri în scop recreativ, construcția
de fundații pentru drumuri, construcția de
fundații pentru poduri, construcția de structuri
de inginerie civilă prin așezarea betonului,
construcția de structuri de inginerie civilă prin
turnarea betonului, construcția de structuri
de inginerie civilă prin fasonarea betonului,
construcția de structuri de oțel pentru clădiri,
construcție de anexe de casă, construcție
de arene sportive, construcție de bucătării,
construcție de centre de recreere, construcție
de clădiri pe bază de comandă, construcție
de clădiri și de alte structuri, construcție

de florării (sere) și de sere, construcție
de galerii, construcție de galerii subterane,
construcție de instalații publice, construcție
de instalații solare utilitare, construcție de
instituții medicale, construcție de lucrări publice,
construcție de lucrări rurale, construcție de
magazine, construcție de panouri, construcție
de piloni, construcție de poduri, construcție de
proprietăți industriale, construcție de proprietăți,
construcție de proprietăți comerciale, construcție
de proprietăți rezidențiale, construcție de saune,
construcție de sere, construcție de sisteme
de scurgere, construcție de terenuri de sport,
construcție de ziduri, construcție de verande,
construcție de zone cu rezistență ridicată
(pentru depozitare materiale sau parcare),
construcții de case pe bază de comandă,
construcții de clădiri comerciale, construcții
de clădiri rezidențiale, construcții de fabrici
pe bază de comandă, construcții de grădină
(montare și închidere cu geamuri), construcții de
infrastructură civilă, construcții de infrastructură
energetică, construcții de infrastructură pentru
comunicații, construcții de inginerie civilă
referitoare la terenurile din zona rurală,
construcții de terase, construcții subterane,
construire de grajduri, construire de fundații
pentru structuri de construcții civile, construire
de locuri de cazare pentru turism, construire
de spitale, construire de structuri subterane,
construire de uzine chimice, construire de școli,
construirea de aeroporturi, construirea de centre
comerciale, construirea de fabrici, construirea
de locuințe publice, consultații pentru construcții,
dinamitarea terenurilor, excavare, drenare de
teren, forare de tuneluri, furnizare de informații
online privind construirea de clădiri, furnizare de
informații pentru construcții, referitoare la lucrări
publice, furnizare de informații privind construcții
folosind mijloace electronice, furnizare de
informații privind demolarea clădirilor, furnizare
de informații privind reconstruirea clădirilor,
furnizare de informații privind renovarea
clădirilor, furnizare de informații referitoare la
construcția de clădiri, furnizare de informații
referitoare la industria construcțiilor, furnizare
de informații în domeniul construcțiilor, instalare
de acoperișuri, izolarea acoperișului, lucrări de
fundație, lucrări de instalații sanitare, montarea
izolației termice la clădiri, montare (instalare) de
șarpante pentru construcții, parchetare, pavare
de drumuri, pomparea betonului, presarea
betonului, realizarea de construcții cu caracter
industrial, sablare, servicii de canalizare, servicii
de cofrare, săpare de puțuri, servicii de
construcții subacvatice de inginerie civilă,
servicii de consultanță privind construcția
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de clădiri, servicii de demolare, servicii de
instalații electrice, stabilizarea solului, stivuirea
pământului, stratificarea betonului, structurare
de plafoane, șlefuirea betonului, terasamente,
turnarea betonului, vopsire și lăcuire, zugrăvirea
caselor, consultanţă în construcţii, curățarea
terenurilor pentru construcții, construcție de
spații de cazare, construcție de structuri din oțel,
consultanță privind construcția de clădiri și de
clădiri.

───────

(210) M 2021 07603 (111)182693
(151) 20/10/2021
(732) IDENTIKON S.R.L., BD DACIA

NR. 99, ETAJ 3, BIROUL NR
8, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
NEGOMIREANU LIVIA, SOSEAUA
NICOLAE TITULESCU NR. 94, BLOC
14, SCARA 4, ETAJ 2, AP. 127,
SECTOR 1, BUCURESTI, 011146,
ROMANIA

(540)

identikon

portocaliu

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Publicitate, servicii prestate de agenţii
de publicitate, producţie de clipuri publicitare,
scrierea şi publicarea de texte publicitare,
servicii de grafică publicitară, întocmire şi creare
de reclame, servicii de consultanţă privind
publicitatea, servicii de marketing, campanii de
marketing, dezvoltare de strategii și concepte de
marketing, servicii de relaţii cu publicul, servicii
de cercetare a pieţei şi analiză comercială,
compilare şi sistematizare de informaţii în baze
de date, servicii de revista presei, servicii de
monitorizare a presei, promovare de produse
şi servicii pentru terţi, servicii de colectare de
informaţii comerciale şi de afaceri, furnizare de
informaţii comerciale şi de afaceri, organizare de
manifestări în scopuri comerciale sau publicitare,
organizare de expoziţii şi târguri în scopuri
publicitare sau comerciale, organizare de lansări
de produse în scop publicitar sau comercial,
prezentare de produse în scop publicitar, servicii
publicitare pentru crearea identității de brand
pentru alte persoane, servicii publicitare pentru
crearea identității corporative și de brand, servicii
de creare de mărci (publicitate și promovare),
servicii de publicitate cu privire la strategii de
marcă, servicii de strategie de marcă, servicii de
poziţionare a mărcilor (servicii de publicitate).
42. Design de imagini grafice și semne
distinctive pentru identitatea corporativă, creare
de design de produse de consum, design
grafic de logouri publicitare, design grafic pentru
materialele promoţionale, servicii de design de
logo-uri, servicii de design interior și exterior,
servicii de design de brand, servicii de design
de produs, design grafic și industrial, design de
produs, design vizual, design grafic, conceperea
numelor de marcă, design de pagini principale și
pagini web.

───────

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 26.04.09
(591) Culori revendicate: rosu, grena,
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(210) M 2021 07605 (111)182316
(151) 21/10/2021
(732) CRISTIAN-MIHAI PANĂ,

ŞOSEAUA UNIRII, NR. 109A,
SAT BALOTEȘTI, JUD. ILFOV,
COMUNA BALOTEȘTI, ILFOV,
ROMANIA

(740) CAVESCU SI ASOCIATII, STR.
GRIVITA, NR. 37E, JUD. ILFOV,
OTOPENI, ILFOV, ROMANIA

(540)

Bestoryteller

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.24;
08.01.07

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

41. Ateliere de formare (instruire), ateliere
organizate în scopuri educative, atribuirea
de certificate de absolvire, coordonare de
cursuri, coordonare de cursuri de instruire,
coordonare de cursuri prin corespondență,
coordonare de cursuri, seminarii și ateliere de
lucru, coordonare de evenimente educative,
furnizare de cursuri de formare profesională,
cursuri de gătit, prin corespondență, cursuri
prin corespondență (învățământ la distanță),
demonstrații în scop de instruire, difuzare de
materiale educative, formare complementară
(instruire), formare în domeniul aptitudinilor
profesionale (instruire), furnizare de cursuri
de formare continuă, furnizare de cursuri de
instruire, furnizare de cursuri de instruire online,
furnizare de cursuri educaționale, furnizare de
demonstrații educative, furnizare de pregătire,
educație și îndrumare, furnizare de materiale
video on-line, nedescărcabile, furnizare de
seminare online de formare, furnizare de servicii
educative în domeniul dietetic, furnizarea de
instruire online, furnizarea de tutoriale online,

organizare de ateliere profesionale și cursuri
de pregătire profesională, organizare de ateliere
și seminare, organizare de cursuri, organizare
de cursuri de formare online cu privire la
alimentație, organizare de cursuri de nutriție,
organizare și coordonare de cursuri, organizare
și coordonare de demonstrații în scopuri de
instruire, organizarea de ateliere de lucru,
organizarea și conducerea de workshop-uri,
pregătire în domeniul cateringului (instruire),
pregătire în domeniul enologiei (instruire),
pregătire în sectorul restaurantelor, școli pentru
somelieri, servicii de educație referitoare la arta
culinară, servicii de formare profesională, servicii
de instruire și formare, servicii de învățământ
la distanță oferite online, servicii educative în
domeniul nutriției, servicii educative în domeniul
tehnologiei alimentelor, servicii educative pentru
pregătirea personalului din industria alimentară,
servicii educative privind furnizarea de servicii
specifice restaurantelor.

───────

(210) M 2021 07610 (111)182278
(151) 21/10/2021
(732) BIANCA GEORGESCU, BD

GRIVIŢEI NR. 64, BL5 AP. 23,
JUD. BRAŞOV, BRAŞOV, 500198,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

TINY TOES

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

25. Încălțăminte pentru copii.
───────
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(210) M 2021 07619 (111)182193
(151) 21/10/2021
(732) TIBBETT LOGISTICS

MANAGEMENT SRL, STRADA
PRINCIPALA SAT DRACESTI, JUD.
TELEORMAN, COMUNA SCURTU
MARE, TELEORMAN, ROMANIA

(540)

www.championsline.com
champions line

(531) Clasificare Viena: 29.01.01; 29.01.04;
27.05.01; 27.05.04; 01.01.01; 01.01.10

clase:
35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
39. Transport pasageri, organizarea de călătorii,
transport de călători, transport terestru de
pasageri, transport terestru de călători, transport
terestru de persoane, transport rutier de
pasageri, transport rutier de călători, transportul
călătorilor cu autobuzul, transportul pasagerilor
cu omnibuzul, transportul pasagerilor cu
minibuzul, organizarea transportului de
pasageri, servicii de transport de pasageri,
transport de pasageri cu autobuzul, transport de
pasageri cu autocarul, transport de bagaje ale
pasagerilor, transport de bagaje pentru călători,
transport de bagaje pentru pasageri, transport
de pasageri cu autovehicule, servicii de transport
cu microbuzul, servicii de transport cu autocarul,
servicii de transport cu autobuzul, servicii de
transport rutier pentru pasageri, organizarea
de transport pe perioada vacanței, furnizare
de transport rutier pentru vârstnici, servicii de
transport rutier pentru persoane.

───────

(210) M 2021 07621 (111)182684
(151) 21/10/2021
(732) ASOCIATIA HELP ONE CHILD

THRIVE - ASOCIATIA AJUTA
UN COPIL SA PROSPERE, STR.
CEAHLAUL NR. 13, BL. 82, SC. F,
AP. 79, SECTOR 6, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

HOCT HELP ONE
CHILD THRIVE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.13;
05.01.04; 26.01.16; 03.07.24

clase:
36. Strângere de fonduri și sponsorizare
financiară, servicii de colectare de fonduri
de binefacere pentru copiii defavorizați,
coordonarea activităților de strângere de fonduri
caritabile, colectare de fonduri de binefacere,
coordonarea strângerilor de fonduri, servicii de
fonduri de binefacere.

───────

(591) Culori revendicate: roșu, albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

(591) Culori revendicate: negru, verde, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2021 07624 (111)182194
(151) 21/10/2021
(732) TIBBETT LOGISTICS

MANAGEMENT SRL, SAT
DRACESTI, STRADA PRINCIPALA,
JUDEŢ TELEORMAN, SCURTU
MARE, TELEORMAN, ROMANIA

(540)

La Notaru' supermarket

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.17; 19.01.12

clase:
35. Administrarea magazinelor, publicitate,
administrarea, organizarea și managementul
afacerilor, servicii de publicitate și reclamă,
servicii de reclamă și publicitate, publicitate și
reclamă prin intermediul televiziunii, radioului,
poștei, administrarea afacerilor magazinelor de
comerț cu amănuntul.

───────

(210) M 2021 07626 (111)182723
(151) 21/10/2021
(732) SC ROMSTAL IMPEX SRL,

ŞOS. VITAN - BÂRZEŞTI NR.
11A, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

dëzit
(531) Clasificare Viena: 02.09.15; 29.01.12;

27.05.01; 27.05.17

clase:
1. Produse chimice pentru utilizare în industrie,
științe și fotografie, precum și în agricultură,
horticultura și silvicultură, rășini artificiale
neprelucrate, materiale plastice neprelucrate,
compoziții pentru stingerea și prevenirea
incendiilor, preparate pentru călirea și lipirea
metalelor, substanțe pentru tăbăcirea pieilor
și a blănurilor de animale, adezivi pentru
utilizare în industrie, chituri și alte materiale
de umplere, compost, bălegar, îngrășăminte,
preparate biologice pentru utilizare în industrie
și științe, acetat de celuloză, neprelucrat,
acetați (chimicale), anhidridă acetică, acetonă,
acetilenă, tetraclorură de acetilenă, compoziții
chimice rezistente la acid, acizi, apă acidulată
pentru încărcarea bateriilor / apă acidulată
pentru încărcarea acumulatoarelor, rășini
acrilice, neprelucrate, actiniu, cărbune activ /
cărbune activat, aditivi, produse chimice pentru

(591) Culori revendicate: verde, roşu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

(740) INVENTA AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA 
SRL, BDUL. CORNELIU COPOSU, 
NR. 7,BL.104, SC.2, ET.1, AP.31, 
SECTOR 3,BUCUREŞTI, 030606, 
ROMANIA

(591) Culori revendicate: alb, roşu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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fluide de foraj / aditivi chimici pentru fluide
de foraj, aditivi, produse chimice pentru
carburanți / aditivi chimici pentru carburanți,
aditivi, produse chimice pentru insecticide /
aditivi chimici pentru insecticide, aditivi, produse
chimice pentru fungicide / aditivi chimici pentru
fungicide, adezivi preparate pentru bandaje
chirurgicale, adezivi pentru scopuri industriale,
adezivi pentru postere publicitare, adezivi pentru
afișe / adezivi pentru tapet, adezivi pentru
plăci ceramice, adjuvanți, alții decât pentru
scopuri medicale sau veterinare, agar-agar
pentru scopuri industriale, aglutinanți pentru
beton, produse chimice pentru agricultură, cu
excepția fungicidelor, erbicidelor, insecticidelor
și paraziticidelor, hârtie cu albumină, albumină
(brută, animală sau vegetală), alcool, aldehide,
alginați pentru scopuri industriale, alginați pentru
industria alimentară, alcalii, ioduri alcaline pentru
scopuri industriale, metale alcaline, metale
alcalino-pământoase, alcaloizi, alaun, alumină,
alaun de aluminiu, hidrați de aluminiu, silicați
de aluminiu, clorură de aluminiu, iodură de
aluminiu, acetat de aluminiu , americiu, amoniac,
alaun de amoniu, amoniac (alcalii volatile) pentru
scopuri industriale / alcalii volatile (amoniac)
pentru scopuri industriale, săruri amoniacale,
aldehidă de amoniu, săruri de amoniu, nitrat de
amoniu, acetat de amil, alcool amilic, anihidride,
amoniac anhidru, cărbune animal, albumină
animală (materie primă), preparate pe bază de
cărbune animal, cărbune animal, bălegar de
origine animală, preparate pentru maleabilizarea
metalului, acid antranilic, preparate anti-fierbere
pentru agenții de răcire pentru motoare,
soluții anti-spumare pentru baterii / soluții anti-
spumare pentru acumulatori, agenți anti-crustă,
substanțe antidetonante pentru motoarele cu
ardere internă, preparate anti-germinare pentru
legume, substanțe chimice anti- mătuire pentru
geamuri, antigel, antimoniu, oxid de antimoniu,
sulfură de antimoniu, antioxidanți pentru utilizare
in fabricare, antioxidanți pentru utilizare in
fabricarea produselor cosmetice, antioxidanți
pentru utilizare în fabricarea produselor
farmaceutice, antioxidanți pentru utilizare în
fabricarea suplimentelor alimentare, produse
de antistatizare, altele decât cele pentru
scopuri casnice, argon, arsenic, add arsenios,
înduldtori artificiali (preparate chimice), astatiniu,
lichide auxiliare folosite cu substanțe abrazive,
preparate bacteriere, altele decât cele de uz
medical sau veterinar, preparate bacteriologice
pentru acetificare, preparate bacteriologice,
altele decât cele de uz medical sau veterin,
bariu, compuși de bariu, sulfat de bariu,
oxid de bariu, hârtie baritată, baritină, baze

(preparate chimice), galat bazic de bismut,
mordant pentru prepararea pieilor/ preparare,
cu excepția uleiurilor, pentru piei, bauxită,
produse de conservare a berii, produse de
decantare și conservare a berii, bentonită,
derivați din benzen, benzen, adzi pe bază
de benzen, add benzoic, sulfamidă benzoică,
benzen, berkeliu, bicarbonat de sodiu pentru
scopuri farmaceutice, bidorură de etan, bicromat
de potasiu, bicromat de sodiu, catalizatori
biochimid, preparate biologice, altele decât
pentru scopuri medicale sau veterinare, culturi
de țesuturi biologice, altele decât pentru scopuri
medicale sau veterinare, dei pentru prins păsări,
bismut, subnitrat de bismut pentru scopuri
chimice, cărbune animal (de sânge, vitriol
albastru / sulfat de cupru (vitriol albastru), hârtie
pentru schițe, pânză pentru schițe, cărbune
animal (negru de oase), borax, add boric pentru
scopuri industriale, lichid de frână, preparate
de lipire, fondante de lipire, conservanți
pentru zidărie, cu excepția vopselurilor și
uleiurilor, brom pentru scopuri chimice, produse
secundare rezultate din procesarea cerealelor
pentru scopuri industriale, cesiu, sodă caldnată,
danamidă de calau (îngrășământ), carbid de
caldu, săruri de caldu, californiu, calomel
(dorură mercuroasă), camfor, pentru scopuri
industriale, carbid, carboliniu pentru protecția
plantelor, carbon, sulfură de carbon, carbon
pentru filtre, tetradorură de carbon, negru de
fum pentru scopuri industriale, carbonați, add
carbonic, hidrați de carbon, cazeină pentru
scopuri industriale, cazeină pentru industria
alimentar, casiopeiu (lutețiu) / lutețiu (casiopeiu),
catalizatori, catechu, alcalii caustice, sodă
caustică pentru scopuri industriale, caustice
pentru scopuri industriale, celuloză, esteri de
celuloză pentru scopuri industriale, derivați de
celuloză (chimid), eteri de celuloză pentru
scopuri industriale, dment (metalurgie), adeziv
tip dment pentru încălțăminte, dment pentru
repararea obiectelor sparte, conservanți pentru
dment, cu excepția vopselurilor și uleiurilor,
catalizatori, produse chimice pe bază de dment
rezistente la apă, cu excepția vopselurilor,
glazură pentru ceramică, materiale ceramice
sub formă de particule, pentru utilizare ca
mijloace de filtrare, compuși ceramici pentru
aglutinare (granule și pulberi), ceriu, preparate
chimice de condensare, substanțe chimice
pentru conservarea alimentelor, preparate
chimice pentru fadlitarea alierii metalelor,
preparate chimice pentru scopuri științifice,
altele decât pentru uz medical sau veterinar,
reactivi chimid, alții decât pentru scopuri
medicale sau veterinare, substanțe chimice
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pentru analize în laborator, altele decât pentru
scopuri medicale sau veterinare / preparate
chimice pentru analize în laborator, altele
decât pentru scopuri medicale sau veterinare,
preparate chimice de uz fotografic, preparate
chimice pentru afumarea cărnii, preparate
chimice pentru protecția împotriva mucegaiul,
preparate chimice pentru prevenirea mălurii /
preparate chimice pentru prevenirea tădunelui,
intensificatori chimid pentru hârtie, intensificatori
chimid pentru cauduc, aditivi chimid pentru
uleiuri, învelișuri chimice pentru lentile oftalmice,
produse chimice, cu excepția pigmenților, pentru
fabricarea emailului, produse chimice pentru
uz în silvicultură, cu excepția fungiddelor,
erbiddelor, insectiddelor și paraziticidelor,
produse chimice pentru fabricarea vopselelor,
produse chimice pentru fabricarea pigmenților,
substanțe chimice pentru curățarea coșurilor,
dorați, doruri, dor, acid colic, cromați, alaun de
crom, săruri de crom, add cromic, săruri de crom,
oxid de crom, film dnematografic, sensibilizat dar
neexpus / filme dnematografice, sensibilizate dar
neexpuse, add dtric pentru scopuri industriale,
preparate de darificare / preparate de purificare,
preparate pentru economisirea cărbunelui, oxid
de cobalt pentru scopuri industriale, colagen
pentru scopuri industriale, colodiu, produse
chimice pentru colorare- străludre pentru scopuri
industriale, preparate combustibile (aditivi chimid
la combustibilul de motor), compost, produse
pentru conservarea betonului, cu excepția
vopselurilor șiuleiurilor, produse chimice de
aerisire a betonului, produse chimice pentru
prevenirea condensului, agenți de rădre pentru
vehicule cu motor, preparate corozive, cremă
de tartru pentru scopuri chimice, cremă de
tartru pentru industria alimentară, pastă de tartru
pentru scopuri industriale, creozot pentru pentru
scopuri chimice, aldehidă crotonică, preparate
criogenice, culturi de microorganisme, altele
decât cele pentru uz medical sau vetennar,
curiu, preparate pentru finisarea produselor din
piele, preparate pentru finisarea pielilor, cianuri
(prusiați) / prusiați, soluții pentru cianotipie,
dmen, produse chimice pentru izolarea
împotriva umezelii, cu excepția vopselurilor,
pentru zidărie, decoloranți pentru scopuri
industriale / preparate de albire (decoloranți)
pentru scopuri industriale, exfolianți, preparate
de degresare pentru utilizare în procesele
de fabricație / preparate pentru îndepărtarea
grăsimii pentru utilizare în procesele de
fabricație, preparate de deshidratare pentru
scopuri industriale, produse pentru îndepărtarea
calcarului, altele decât cele pentru scopuri
casnice, aditivi detergenți pentru benzină / aditivi

detergenți pentru carburant, detergenți pentru
utilizare în procesele de fabricație, dextrină
(măsură), preparate de diagnosticare, altele
decât pentru scopuri medicale sau veterinare,
diastază pentru scopuri industriale, pământ de
diatomee (diatomit), hârtie diazo, dezincrustanți,
dispersii de materiale plastice, preparate pentru
distilarea alcoolului de lemn, apă distilată,
dolomit pentru scopuri industriale, noroi de
foraj, gheață carbonică (dioxid de carbon),
disprosiu, geluri de electroforeză, emolienți
pentru scopuri industriale, emulgatori, produse
chimice pentru decolorarea emailului, produse
chimice pentru decarbonizarea motorului /
preparate chimice pentru decarbonizarea
motorului, preparate enzimatice pentru scopuri
industriale, preparate enzimatice pentru
industria alimentară, enzime pentru scopuri
industriale, enzime pentru industria alimentară,
rășini epoxidice, neprelucrate, erbiu, esteri,
etan, eteri, alcool etilic, eter etilic, europiu,
argilă expandată pentru creșterea hidroponică
a plantelor (subtrat), produse chimice pentru
albirea grăsimilor, acizi grași, fermenți pentru
scopuri chimice, fermiu, ferocianuri, tablă
ferotipie (fotografie), îngrășăminte, preparate
îngrășăminte, preparate de filtrare pentru
industria băuturilor, materiale de filtrare a
plasticelor neprocesate, materiale de filtrare
a substanțelor chimice, materiale de filtrare
asubstanțelor minerale, materiale de filtrare a
substanțelor vegetale, preparate de finisare
utilizate în producția de oțel, agenți de
stingere a incendiilor, preparate ignifuge,
fertizatori pentru hrana peștilor, elemente
chimice fisionabile, material fisionabil pentru
energia nucleară, băi de fixare (fotogafie),
soluții de fixare (fotogafie), preparate lumină
de magneziu, flavonoide (compuși fenolici)
pentru scopuri industriale, floculanți, făină
pentru scopuri industriale, conservați pentru
făină, făini de sulf pentru scopuri chimice,
fluide pentru circuitele hidraulice/ lichide
pentru circuitele hidraulice, fluor, compuși de
fluor, acid formic, aldehidă formică pentru
scopuri chimice, lianți utilizați în turnătorie,
preparate de formare utilizate în turnătorie,
nisip de turnătorie, franciu, combustibil pentru
reactoarele nucleare, preparate de economisire
a combustibilului, pământul lui fuller utilizat
în industria textilă, preparate de împâslire
pentru utilizare în industria textilă, preparate de
împâslire, gadoliniu, acid galic pentru fabricarea
cernelii, galliu, nucă galică, acid galotanic,
băi de galvanizare / băi pentru galvanizare,
preparate pentru galvanizare, gambir, preparate
de purificare a gazului / preparate pentru
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purificarea gazului, gelatină pentru scopuri
fotografice, gelatină pentru scopuri industriale,
gene de semințe pentru producția agricolă,
getter (substanțe chimic active), produse chimice
pentru sablarea sticlei, produse chimice pentru
colorarea sticlei, chit, glucoză pentru scopuri
industriale, glucoză pentru industria alimentară,
glucozide, clei pentru scopuri industriale,
acid glutamic pentru scopuri industriale, clei
(lipici), altul decât papetărie sau de uz
casnic, gluten pentru industria alimentară,
gluten pentru scopuri industriale, preparate
cleioase pentru altoirea arborilor / preparate
cleioase pentru formarea arborilor / preparate
cu clei pentru formarea arborilor / preparate
cu clei pentru altoirea arborilor, gliceride,
glicerină pentru scopuri industriale, glicol eter,
glicol, săruri de aur, ceară de altoire pentru
arbori, mastic de altoire pentru arbori, grafen,
grafit pentru scopuri industriale, guano, gumă
tragacantă pentru scopuri industriale, gumă
arabică pentru scopuri industriale, solvenți
gumă / preparate de degumare, gume (adezivi)
pentru scopuri industriale, gurjum balsam pentru
utilizare în fabricarea lacurilor, gips pentru
utilizare ca îngrășământ, nanopudre pentru
scopuri industriale, dendrimer pe bază de
polimeri pentru utilizare în fabricarea capsulelor
pentru farmaceutice, preparate chimice pentru
prevenirea bolilor care afectează cerealele,
preparate de întărire a metalului, apă grea, heliu,
holmiu, hormoni pentru accelerarea coacerii
fructelor, produse chimice pentru horticultura, cu
excepția fungicidelor, erbiddelor, insecticidelor
și paraziticidelor, humus, humus strat superior,
hidrați, hidrazină, hidrodoruri, add dorhidric,
add fluorhidric, hidrogen, peroxid de hidrogen
pentru scopuri industriale, hipodorit de sodiu,
hiposulfiți, produse chimice industriale, add iodic,
iod pentru scopuri chimice, iod pentru scopuri
industriale, albumină iodată, săruri iodate,
schimbători de ioni (produse chimice), săruri
defier, ihtiocol, altul decât pentru papetărie,
sau de uz casnic sau alimentar, izotopi
pentru scopuri industriale, kainit, caolin /
argilă china / lut china, cetone, kieselgur,
kripton, add lactic, lactoză pentru industria
alimentară, lactoză pentru scopuri industriale,
lactoză (neprelucrată), negru de fum pentru
scopuri industriale, lantan, arseniat de plumb,
arcetat de plumb, oxid de plumb, cleiuri de
piele, produse chimice pentru prepararea pieilor,
substanțe chimice pentru impregnarea pieilor,
substanțe chimice pentru recondiționarea pieilo,
substanțe chimice pentru impermeabilizarea
pieilor, ledtină (materie primă), ledtină pentru
industria alimentară, ledtină pentru scopuri

industriale, acetat de caldu, carbonat de caldu,
dorură de caldu, substanțe pentru întărirea
calcarului, lichide pentru eliminarea sulfaților
din baterii/ lichide pentru eliminarea sulfaților
din acumulatori, litiu (oxid de litiu), litiu, hârtie
de turnesol, argilă grasă, magnezit, carbonat
de magneziu, dorură de magneziu, lichid
magnetic pentru scopuri industriale, albumină de
malț, manganat, dioxid de mangan, coajă de
mangrove pentru scopuri industriale, conservanți
pentru zidărie, cu excepția vopselurilor și
uleiurilor, chit pentru articolele din piele,
chit pentru anvelope, agenți de frăgezire a
cărnii, pentru scopuri industriale, oxid mercuric,
mercur, săruri de mercur, metaloizi, metan,
metil-eter, metil-benzol, metil-benzen, preparate
de microorganisme, altele decât cele de uz
medical sau veterinar, fermenți de lapte pentru
scopuri chimice, fermenți de lapte pentru
industria alimentară, fermenți de lapte pentru
scopuri industriale, adzi minerali, materiale de
moderare pentru reactoare nucleare, preparate
de umectare (umezire) pentru utilizare la
albire / preparate de umectare pentru utilizare
la albire, preparate de umectare (umezire)
pentru utilizare la vopsire / preparate de
umectare pentru utilizare la vopsire, preparate
de umectare (umezire) pentru utilizare în
industria textilă/ preparate de umectare pentru
utilizare în industria textilă, mordanți pentru
metale, produse de demulare pentru matrițe,
produse de limpezire a mustului, naftalină,
neodim, neon, neptuniu, manganat, dioxid de
mangan, coajă de mangrove pentru scopuri
industriale, conservanți pentru zidărie, cu
excepția vopselurilor și uleiurilor, chit pentru
articolele din piele, chit pentru anvelope, agenți
de frăgezire a cărnii, pentru scopuri industriale,
oxid mercuric, mercur, săruri de mercur,
metaloizi, metan, metil-eter, metil-benzol, metil-
benzen, preparate de microorganisme, altele
decât cele de uz medical sau veterinar,
fermenți de lapte pentru scopuri chimice,
fermenți de lapte pentru industria alimentară,
fermenți de lapte pentru scopuri industriale,
acizi minerali, materiale de moderare pentru
reactoare nucleare, preparate de umectare
(umezire) pentru utilizare la albire / preparate
de umectare pentru utilizare la albire, preparate
de umectare (umezire) pentru utilizare la
vopsire / preparate de umectare pentru utilizare
la vopsire, preparate de umectare (umezire)
pentru utilizare în industria textilă/ preparate
de umectare pentru utilizare în industria textilă,
mordanți pentru metale, produse de demulare
pentru matrițe, produse de limpezire a mustului,
naftalină, neodim, neon, neptuniu, hârtie nitrată,
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nitrați, acid azotic, nitrogen, îngrășăminte
azotate, protoxid de azot, bacteridde oenologice
(preparate chimice folosite la fabricarea vinului),
dispersanți pentru ulei, ulei de chiment (chit),
produse chimice pentru albirea uleiurilor,
produse chimice pentru purificarea uleiurilo,
produse chimice pentru separarea uleiurilor,
uleiuri pentru conservarea alimentelor, uleiuri
pentru prepararea pieilor în timpul fabricării,
uleiuri pentru tăbăcirea pieilor, uleiuri pentru
finisarea pieilor, acid oleic, olivină (mineral
silicat), agenți de opadfiere pentru emailuri,
agenți de opadfiere pentru stidă, digestat
organic (îngrășământ), oxalați, add oxalic,
oxigen pentru scopuri industriale, dorură de
paladiu, pulpă de hârtie, paste de umplere pentru
repararea caroseriei auto / paste de umplere
pentru repararea caroseriei automobilului,
ghivece de turbă pentru horticultura, turbă
(îngrășământ), pectină (fotografie), pectină
pentru industria alimentară, pectină pentru
scopuri industriale, perborat de sodiu,
percarbonați, perdorați, persulfați, add persulfic,
agenți pentru dispersarea petrolului, fenol pentru
scopuri industriale, compoziții pentru fabricarea
discurilor fonografice, fosfați (îngrășăminte),
fosfatide, acid fosforic, fosfor, emulsii fotografice,
hârtie fotografică, dezvoltatori fotografia,
sensibilizatori fotografia, hârtie fotometrică,
plăd fotosensibile, add picric, preparate de
reglare a creșterii plantelor, plastifianți, materiale
plastice, neprelucrate, plastisoli, plutoniu,
substanțe de îndepărtare a lacului / substanțe
pentru îndepărtarea lacului, poloniu, rășini
polimerizate, neprelucrate, potasă, apă de
potasiu, dioxalat de potasiu, potasiu, făină
de cartofi pentru scopuri industriale, pământ
de flori, lichid de servodirecție, praseodim,
preparate de stimulare a gătitului pentru
scopuri industriale, conservanți pentru utilizare
în industria farmaceutică, conservanți pentru
plăd, cu excepția vopselurilor și uleiurilor,
substanțe pentru prevenirea destrămării
ciorapilor, preparate pentru prevenirea mătuirii
lentilelor, preparate pentru prevenirea mătuirii
sticlei, promețiu, gaze de propulsie pentru
aerosol, protactiniu, gaze de protecție pentru
sudare, proteină (materie primă), proteine pentru
utilizare în fabricare, proteine pentru utilizare
în fabricarea suplimentelor alimentare, proteine
pentru industria alimentară, acid pirogalic,
quebracho pentru scopuri industriale, produse
chimice pentru spălarea radiatorului, elemente
radioactive pentru scopuri științifice, radiu
pentru scopuri științifice, radon, pământuri rare,
hârtie indicatoare, alta decât pentru scopuri
medicale sau veterinare, agenți reducători

pentru uz fotografic, refrigeranți, preparate
de recondiționare a discurilor fonografice,
compoziții pentru repararea tuburilor interioare
ale anvelopelor, compoziții pentru repararea
anvelopelor, reniu, sare gemă, conservanți
pentru cauciuc, rubidiu, zaharină, clorură de
amoniu, spirt de dorură de amoniu, acid
salicilic, sare pentru conservare, alta decât
cea alimentară, sare, brută, salpetru, săruri
din metale pământoase rare, săruri pentru
colorarea metalului, săruri pentru elemente
galvanice / săruri pentru baterii galvanic,
săruri din metale prețioase pentru scopuri
industriale, săruri pentru scopuri industriale,
săruri (preparate chimice), săruri (îngrășăminte),
săruri din metale alcaline, samariu, sos
pentru prepararea tutunului, scandiu, apă
de mare pentru scopuri industriale, alge
marine (îngrășăminte), acid sebacic, substanțe
pentru conservarea semințelor, seleniu, hârtie
autorevelatoare (fotografie), pânză sensibilizată
pentru fotografie, plăci fotografice sensibilizate,
plăci sensibilizate pentru tipărirea offset, hârtie
sensibilizată, filme sensibilizate, neexpuse,
preparate de separare și desprindere (dezlipire)/
preparate de dezlipire / preparate de separere
și desprindere, preparate pentru separarea
grăsimilor, silicați, silicon, carbură de siliciu
(materie primă), siliconi, soluții de săruri de argint
pentru argintare, nitrat (azotat) de argint, apret
pentru utilizare în industria textilă, grund pentru
finisare și amorsare, preparate de grunduire,
zgură (îngrășăminte), săpun (metalic) pentru
scopuri industrial, carbonat de sodiu, sodiu,
săruri de sodiu (compuși chimici), preparate
pentru ameliorarea solului, pământ pentru
culturi, produse chimice pentru lipire / produse
chimice pentru sudare, fluxuri pentru lipire, gaze
solidificate pentru scopuri industriale, solvenți
pentru lacuri, funingine pentru scopuri industriale
sau agricole, oxalat de potasiu, spinel (oxid
mineral), spirturi de sare, spirturi de oțet (acid
acetic diluat), substanțe chimice anti-pătare
utilizate pe țesături, amidon pentru scopuri
industriale, pastă de amidon (adeziv), altul
decât pentru papeterie sau menaj, preparate
chimice pentru lichefierea amidonului (agenți de
dezlipire) / agenți de dezlipire (preparate chimice
pentru lichefierea amidonului, add stearic, celule
stern, altele decât pentru scopuri medicale sau
veterinare, stronțiu, substraturi pentru cultivarea
plantelor fără sol (agricultură), sulfați, sulfuri,
adzi sulfonid, sulf, eter sulfuric, add sulfuric,
add sulfuros, sumac pentru tăbădre, superfosfați
(îngrășăminte), rășini sintetice, neprocesate /
rășini artifidale, neprocesate, materiale sintetice
pentru absorbția uleiului, talc (silicat de
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magneziu), tanant, lemn tanant, add tanic, tanin,
substanțe de tăbădre, făină de tapioca pentru
scopuri industriale, tartru, altul decât pentru
scopuri farmaceutice, add tartric, extracte de
ceai pentru utilizare în fabricarea de produse
farmaceutice, extracte de ceai pentru industria
alimentară, extracte de ceai pentru utilizare
în fabricarea de produse cosmetice, technețiu,
compoziții pentru fabricarea de ceramică
tehnică, telur, preparate pentru călirea metalului,
agenți tensioactivi / agenți chimici activi de
suprafață, terbiu, hârtie de turnesol, reactiv
chimic, tetradoruri, produse chimice pentru
conferire de ludu materialelor textile, produse
chimice pentru impregnarea materialelor
textile, produse chimice pentru impregnarea
materialelor textile, taliu, tiocarbanilidă, toriu,
compoziții pentru filetare, tuliu, timol pentru
scopuri industriale, titanit, dioxid de titan
pentru scopuri industriale, toluol / toluen,
băi de tonare (fotografie), săruri de tonare
(fotografie), strat superior de sol, neutralizanți
de gaze toxice, preparate de elemente trasoare
pentru plante, lichid de transmisie, ulei de
transmisie, substanțe de umplere a cavității
arborilor (silvicultură), acid tungstic, azotat
de uraniu, uraniu, oxid de uraniu, preparate
chimice pentru prevenirea bolilor specifice
viței de vie, alcool vinilic, vâscoză, vitamine
pentru utilizare în fabricarea suplimentelor
alimentare, vitamine pentru industria alimentară,
vitamine pentru utilizare în fabricarea produselor
farmaceutice, vitamine pentru utilizare în
fabricarea produselor cosmetice, acceleratori
de vulcanizare, preparate de vulcanizare,
preparate pentru îndepărtarea tapetului, apă de
sticlă (sticlă solubilă), produse chimice pentru
purificarea apei, produse pentru dedurizarea
apei, produse chimice pentru albirea cerii, cleirea
vinului, witherit, alcool de lemn, pulpă de lemn,
oțet de lemn (acid pirolignos) / acid pirolignos
(oțet de lemn), filme de radiografie, sensibilizate
dar neexpuse, xenon, xileri, xilol, yterbiu, ytriu,
zirconiu, biostimulanți pentru plante.
2. Vopsele, vemisuri și lacuri, produse pentru
prevenirea coroziunii și a deteriorării lemnului,
coloranți, nuanțatori, cerneluri pentru tipărire,
marcare și gravare, rășini naturale în stare
brută, metale sub formă de folie și pulbere
pentru utilizare în vopsire, decorare, tipărire
și artă, coloranți cu alizarină, vopsele pe
bază de aluminiu, pudră de aluminiu pentru
vopsire, coloranți cu anilină, annatto (substanță
colorantă), preparate anti-corozive, benzi anti-
corozive, vopsele anti- vegetative, unsori anti-
corozive, uleiuri anti-corozive, preparate anti-
corozive, preparate anti-mătuire pentru metale,

vopsele pe bază de azbest, auramină, vopsele
bactericide, badigeon, preparate de legare
pentru vopsele / aglutinanți pentru vopsele,
vemis bitum, lac de asfalt, pulbere de bronz
pentru vopsire, lacuri pentru bronz, balsam
de canada, caramel (colorant alimentar), negru
de fum (pigment), carbonil (conservare lemn),
vopsele ceramice, materiale de acoperire
pentru carton asfaltat (vopsele), materiale de
acoperire (vopsele), oxid de cobalt (colorant),
carmin de coșenilă, colofoniu, coloranți pentru
băuturi, coloranți pentru unt, coloranți pentru
bere, coloranți / substanțe colorante, coloranți
pentru lichiorur, coloranți pentru restaurarea
mobilierului în formă de markeri, învelișuri anti-
graffiti (vopseluri), toner pentru imprimante și
fotocopiatoare, cartușe de cerneală, umplute,
pentru imprimante și fotocopiatoare, copal,
vemis de copal, creozot pentru conservarea
lemului, vopsele pe bază de apă, nuanțatori
de culoare, nuanțatori de culoare pentru lemn,
extracte pentru nuanțatorii de culoare pentru
lemn / substanțe colorante pentru lemn, emailuri
(vemisuri), emailuri pentru pictură / vopsele de
email, cerneală de gravură, vopsele ignifuge,
fixatori pentru acuarele, fixatori (vemisuri), folie
metalică pentru utilizare în vopsire, decorare,
tipărire și artă, coloranți alimentari, gamboge
pentru vopsire, glazuri (vopsele, lacuri), rășini
gumă, gumă-lac / șelac, indigo (colorant),
cerneală pentru articolele din piele, finisaje
pentru pardoseli din lemn, cerneală pentru
imprimante și fotocopiatoare, vopsele anti-urină,
cartușe de cerneală comestibilă, umplute, pentru
imprimante, cerneluri comestibile, lacuri, ngru
de fum (pigment, lapte de var, malț caramel
(colorant alimentar), coloranți cu malț, cerneală
pentru marcarea animalelor, mastic (rășină
naturală), metale în formă de pulbere pentru
utilizare în vopsire, decorare, tipărire și artă,
mordanți, rășini naturale, brute, vopsele de ulei
pentru utilizare în artă, uleiuri pentru conservarea
lemnului, oxid portocaliu de plumb / litargă,
petice de vopsea repoziționabile, vopsele, hârtie
pentru colorarea ouălelor de paști, pigmenți,
grunduri, paste de tipar (cerneală), cerneală
tipografică, preparate de protecție pentru metale,
oxid roșu de plumb / miniu, șofran (colorant),
sandarac, coloranți pentru încălțăminte, sicativi
(agenți de uscare) pentru vopsele, pământ
de sienna, pastă de argint, emulsii de argint
(pigmenți), pulberi de argint, țunder (colorant),
baițuri pentru articolele din piele / mordanți
pentru articolele din piele, sumac pentru
vemisuri, agenți de îngroșare pentru vopsele,
diluanți pentru vopsele, diluanți pentru lacuri,
dioxid de titan (pigment), cartușe toner, umplute,
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pentru imprimante și copiatoare, turmeric
(colorant), terebentină (diluant pentru vopsele),
strat protector pentru șasiul vehiculului / strat
de acoperire pentru șasiul vehiculului, vemisuri,
vopsele acuarele pentru utilizare în artă, alb
de plumb, lapte de var, materiale de acoperire
pentru lemn (vopsele), mordanți pentru lemn,
baițuri pentru lemn, conservanți pentru lemn,
lemn galben (colorant), oxid de zinc (pigment).

───────

(210) M 2021 07628 (111)182264
(151) 21/10/2021
(732) BUCUR FLORIN CONF TEXTIL

S.R.L., STR. MURESULUI NR.
21BIS, JUDEȚUL MUREȘ, LOC.
LUDUȘ, ORAȘ LUDUȘ, MUREȘ,
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STR. 11 IUNIE NR.
51, SC. A, ET. 1, AP. 4, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

FLORICHIO

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.11.02

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

18. Piele și imitații de piele, piei de animale,
genți de voiaj și de transport, bagaje, pungi,
portofele și alte accesorii, genți, genți casual,
genți de pânză, genți sportive, genți de
mână, genți tip sac, borsete și genți de
purtat la brâu, genți tricotate, altele decât
cele din metale prețioase, poșete, poșete de
damă, poșete, portmonee și portofele, săculețe
(poșete), rucsacuri, rucsacuri de zi, rucsacuri
pentru drumeții, curele din piele.
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului, îmbrăcăminte,
tricoturi (îmbrăcăminte), brâuri (imbrăcăminte),
șorțuri (îmbrăcăminte), jerseuri (îmbrăcăminte),
jachete (îmbrăcăminte), corsete (îmbrăcăminte),

fulare (îmbrăcăminte), îmbrăcăminte țesută,
combinezoare (îmbrăcăminte), articole de
îmbrăcăminte, îmbrăcăminte formală de seară,
pulover (articole de îmbrăcăminte), articole de
îmbrăcăminte brodate, articole de îmbrăcăminte
de ocazie, îmbrăcăminte pentru bărbați, femei
și copii, articole care servesc la acoperirea
capulu, hanorace, hanorace sport, hanorace cu
glugă, tricouri, tricouri cu mânecă scurtă, șosete,
pantaloni sport, maiouri sportive, costume
sportive pentru jogging, bluze, pantaloni, rochii
pentru femei, rochii lungi de seară, fuste,
bandane, curele (accesorii vestimentare), sepci
cu cozoroc, șepci (articole de îmbrăcăminte),
șepci și căciuli pentru sport, fesuri, căciuli, pălării,
pijamale, tricouri sportive fără mâneci, confecții
(articole de îmbrăcăminte).
40. Imprimare în relief personalizată a articolelor
de îmbrăcăminte cu modele decorative,
tratamentul materialelor textile, a pieilor și
a blănurilor, gravare, gravarea fotografică
a materialelor textile, gravarea fotografică
a articolelor de îmbrăcăminte, imprimare,
imprimarea tricourilor, imprimare pe materiale
textile, imprimare de imagini pe obiecte, gravuri
cu laser, brodare, servicii de brodare a tricourilor.

───────

(210) M 2021 07629 (111)182396
(151) 21/10/2021
(732) CONSTANTIN BUNGAU, STR.

IULIU MANIU NR. 58, JUDEȚUL
BIHOR, ORADEA, 410104, BIHOR,
ROMANIA

(540)

BAUTIN

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

37. Servicii de construcții.
42. Servicii de arhitectură.

───────
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(210) M 2021 07644 (111)182423
(151) 22/10/2021
(732) SMART BARBER SOLUTIONS

S.R.L, INTRAREA DEPOULUI
NR. 9, LOT 2, LOT 2/1, CAMERA
1, ETAJ 4, AP. 10, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

iBarber.ro

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.04;
27.05.06; 27.05.09; 27.05.13; 02.01.05;
02.01.23

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

21. Perii, perii cosmetice, perii pentru păr,
perii încălzite electric pentru păr, perii electrice
rotative pentru păr, perii cu aer cald pentru
păr, perii pentru păr cu vibrații sonore,
piepteni pentru taparea părului, piepteni cu
dinți rari pentru păr, piepteni, piepteni electrici,
piepteni pentru gene, piepteni de păr electrici,
pulverizatoare de parfum, flacoane pentru
parfum, boluri pentru bărbierit, pămătufuri pentru
bărbierit, recipiente pentru bărbierit, farfurioare
pentru bărbierit, suporturi pentru pămătufuri
de bărbierit, pulverizatoare de parfum,
comercializate fără conținut, pulverizatoare
pentru parfum (comercializate fără conținut).
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu vopsele, servicii de vânzare cu amănuntul
online referitoare la produse cosmetice, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
de păr, 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 oameni,
servicii prestate online de un magazin de
vânzare cu amănuntul pentru produse cosmetice
și de înfrumusețare, servicii de comenzi online,
servicii de vânzare cu amănuntul cu livrare
prin poștă pentru produse cosmetice, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu instrumente de
cosmetică pentru oameni, servicii de informare
și de consiliere comercială pentru consumatori
în domeniul produselor cosmetice, furnizarea

de informații despre produse de larg consum,
și anume cu privire la cosmetice, prelucrare și
organizare administrativă de comenzi prin poștă,
studii de marketing în domeniul produselor
cosmetice, de parfumerie și de înfrumusețare,
organizare de expoziții comerciale, organizare
și coordonare de expoziții în scop comercial,
servicii de târguri comerciale și de expoziții
comerciale, coordonare, pregătire și organizare
de expoziții și târguri comerciale în scopuri
comerciale și publicitare, servicii promoționale
comerciale, prezentare de produse și servicii (în
scopuri promoționale/publicitare), administrare
a programelor de vânzări și de stimulente
promoționale, organizarea de trageri la sorți
cu premii în scopuri promoționale, promovarea
vânzărilor promovarea vânzărilor pentru terți,
consultanță privind promovarea vânzărilor,
promovarea vânzărilor la puncte de cumpărare
sau de vânzare, pentru alte persoane, închirieri
de spațiu publicitar pe internet, furnizare și
închiriere de spațiu publicitar pe internet,
promovarea produselor și serviciilor altor
persoane prin internet, servicii de publicitate
pentru produse cosmetice, consiliere comercială
cu privire la produse de consum în legătură cu
cosmeticele, servicii de informații și consiliere
comercială pentru consumatori în domeniul
produselor cosmetice, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu vânzarea de cutii de
cosmetice pe bază de abonament, promovare de
produse și servicii prin furnizarea de spaţiu pe
pagini web, organizare de prezentări comerciale,
organizare de prezentări în scop comercial.
44. Servicii de frizerie pentru bărbați, servicii
de frizerie, servicii de coafor, servicii de
coafor pentru bărbați, servicii de coafor pentru
personalul armate, servicii de salon de coafor
pentru femei, frizerii pentru bărbați, consultanță
în domeniul cosmeticii, tratamente cosmetice
pentru păr, îngrijire cosmetică pentru persoane,
servicii de cosmetică, consiliere cu privire
la produse cosmetice, servicii de tratamente
cosmetice pentru corp, față și păr, servicii
furnizate de saloane de coafură și înfrumusețare,
închiriere de echipamente și aparate pentru
saloane de înfrumusețare sau frizerii, servicii de
igienă și frumusețe pentru oameni, servicii pentru
îngrijirea pielii capului, servicii de consultanță în
materie de îngrijire a frumuseții.

───────
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(210) M 2021 07648 (111)182482
(151) 22/10/2021
(732) CAMERA DE COMERT SI

INDUSTRIE BILATERALA
ROMANIA - BELGIA, STR. MAIOR
CORAVU, NR. 29C, SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA LAZAR ELENA, STR.
UNIRII, 16C AP.12, JUDETUL BUZAU,
BUZAU, 120013, BUZĂU, ROMANIA

(540)

CAMERA DE COMERT SI
INDUSTRIE BILATERALA

ROMANIA-BELGIA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, administrarea, organizarea
și managementul afacerilor, transcrierea
comunicărilor (lucrări de birou), servicii de
prelucrare de date (lucrări de birou), servicii
de memento pentru întâlniri (lucrări de birou),
servicii de programare a întâlnirilor (lucrări de
birou).
36. Servicii financiare, monetare și bancare,
servicii de asigurare, afaceri imobiliare.
45. Servicii juridice.

───────

(210) M 2021 07655 (111)182240
(151) 22/10/2021
(732) MIHALI ART S.R.L., STR.

INTRAREA RABACU NR. 3, JUD.
VÂLCEA, RÂMNICU VÂLCEA,
VALCEA, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STR. 11 IUNIE NR.
51, SC. A, ET. 1, AP. 4, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

MIHALI ART
(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;

26.11.03; 26.11.06; 26.11.09; 27.05.19;
27.05.22

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

16. Picturi (tablouri) înrămate sau nu, picturi,
picturi artistice, picturi și lucrări caligrafice,
imagini sub formă de picturi, portrete sub formă
de picturi.
19. Pavaje prefabricate nemetalice, plăci pentru
pavaje nemetalice, pavaje și placări ceramice,
materiale și elemente de construcție și edificare,
nemetalice, plăci de pavaj nemetalice, plăci din
piatră naturală, dale și plăci din piatră naturală,
statui și obiecte de artă din piatră, beton și
marmură.
35. Regruparea în avantajul terţilor a pavaje
prefabricate, plăci pentru pavaje, pavaje și
placări ceramice, materiale și elemente de
construcție și edificare, nemetalice, plăci de
pavaj, plăci din piatră naturală, dale și plăci
din piatră naturală, statui și obiecte de artă
din piatră, tablouri, picturi (tablouri) înrămate
sau nu, picturi, picturi artistice, picturi și lucrări
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caligrafice, imagini sub formă de picturi, portrete
sub formă de picturi (exceptând transportul lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere cât mai comod prin magazine en gros
sau en detail, prin cataloage de vânzare prin
corespondență, prin mijloace electronice, prin
intermediul siteurilor web și prin intermediul
emisiunilor de teleshopping, servicii de vânzare
cu ridicata si amănuntul referitoare la pavaje
prefabricate, plăci pentru pavaje, pavaje și
placări ceramice, materiale și elemente de
construcție și edificare, nemetalice, plăci de
pavaj, plăci din piatră naturală, dale și plăci
din piatră naturală, statui și obiecte de artă
din piatră, tablouri, picturi (tablouri) înrămate
sau nu, picturi, picturi artistice, picturi și lucrări
caligrafice, imagini sub formă de picturi, portrete
sub formă de picturi, servicii de vânzare cu
ridicata si amănuntul online referitoare la pavaje
prefabricate, plăci pentru pavaje, pavaje și
placări ceramice, materiale și elemente de
construcție și edificare, nemetalice, plăci de
pavaj, plăci din piatră naturală, dale și plăci din
piatră naturală, statui și obiecte de artă din piatră,
tablouri, picturi (tablouri) înrămate sau nu, picturi,
picturi artistice, picturi și lucrări caligrafice,
imagini sub formă de picturi, portrete sub formă
de picturi, informaţii şi consiliere comercială
pentru consumatori (consiliere consumatori)
referitoare la pavaje prefabricate, plăci pentru
pavaje, pavaje și placări ceramice, materiale și
elemente de construcție și edificare, nemetalice,
plăci de pavaj, plăci din piatră naturală, dale
și plăci din piatră naturală, statui și obiecte de
artă din piatră, tablouri, picturi (tablouri) înrămate
sau nu, picturi, picturi artistice, picturi și lucrări
caligrafice, imagini sub formă de picturi, portrete
sub formă de picturi, reclama, publicitate,
gestiunea afacerilor comerciale, administratie
comerciala, lucrari de birou in legatura cu
pavaje prefabricate, plăci pentru pavaje, pavaje
și placări ceramice, materiale și elemente de
construcție și edificare, nemetalice, plăci de
pavaj, plăci din piatră naturală, dale și plăci
din piatră naturală, statui și obiecte de artă
din piatră, tablouri, picturi (tablouri) înrămate
sau nu, picturi, picturi artistice, picturi și lucrări
caligrafice, imagini sub formă de picturi, portrete
sub formă de picturi, informatii despre vanzarea
de produse, prezentate sub forma unui ghid
de comenzi online, cu functie de cautare, cu
privire la pavaje prefabricate, plăci pentru pavaje,
pavaje și placări ceramice, materiale și elemente
de construcție și edificare, nemetalice, plăci de
pavaj, plăci din piatră naturală, dale și plăci
din piatră naturală, statui și obiecte de artă
din piatră, tablouri, picturi (tablouri) înrămate

sau nu, picturi, picturi artistice, picturi și lucrări
caligrafice, imagini sub formă de picturi, portrete
sub formă de picturi, servicii de informatii
comerciale furnizate online prin internet sau
o retea globala de calculatoare, cu privire la
pavaje prefabricate, plăci pentru pavaje, pavaje
și placări ceramice, materiale și elemente de
construcție și edificare, nemetalice, plăci de
pavaj, plăci din piatră naturală, dale și plăci
din piatră naturală, statui și obiecte de artă
din piatră, tablouri, picturi (tablouri) înrămate
sau nu, picturi, picturi artistice, picturi și lucrări
caligrafice, imagini sub formă de picturi, portrete
sub formă de picturi.
37. Servicii de construcții, servicii de instalare
și de reparații, restaurarea fațadelor, restaurarea
clădirilor, restaurarea operelor de artă,
renovarea și restaurarea clădirilor, restaurarea
operelor de arhitectură, întreținere și restaurare
de lucrări de artă, servicii de pictură decorativă.
41. Educație, instruire, divertisment, publicare
de materiale tipărite în format electronic
pe internet, nedescărcabile, organizarea
și coordonarea de forumuri educaționale
personale, publicare de materiale editoriale
nedescărcabile pe site-uri accesibile printr-o
rețea globală de calculatoare, organizarea și
conducerea de congrese, servicii educative și
de instruire, organizare de cursuri, organizare
de cursuri de instruire, organizare și coordonare
de cursuri, organizare de cursuri de formare,
organizare de ateliere profesionale și cursuri
de pregătire profesională, instruire profesională,
pregătire și instruire, furnizare de cursuri de
instruire, demonstrații în scop de instruire,
servicii de instruire și formare, furnizare de
pregătire, educație și îndrumare, furnizare de
înregistrări audio digitale, nedescărcabile, de
pe internet, publicare electronică de texte și
materiale tipărite, cu excepția textelor publicitare,
pe internet, publicare de materiale care pot fi
accesate prin intermediul bazelor de date sau
prin internet, furnizare de publicații electronice
dintr-o rețea globală de calculatoare sau de pe
internet, nedescărcabile, furnizarea de tutoriale
online, furnizare de forumuri online pentru
transmiterea de mesaje între utilizatorii de
calculatoare, servicii de pictură murală, servicii
oferite de catre un artist plastic.
42. Servicii de arhitectură de interior,
design arhitectural, servicii de arhitectură,
consultanță în arhitectură, servicii arhitecturale
pentru întocmirea proiectelor arhitecturale,
managementul proiectelor arhitecturale,
consultanță profesională privind arhitectura,
servicii de arhitectură pentru pregătire de planuri
arhitecturale, servicii de design arhitectural,
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întocmire de rapoarte arhitecturale, servicii de
planificare arhitecturală, întocmirea de planuri
arhitecturale, realizarea de planuri arhitecturale,
realizarea de rapoarte privind arhitectura,
întocmire de proiecte de arhitectură, design
arhitectural pentru decorațiuni interioare, design
arhitectural pentru decorațiuni exterioare, servicii
profesionale privind design-ul arhitectural,
servicii de consultanță în domeniul designului
arhitectural, servicii de arhitectură pentru
proiectarea de clădiri, servicii de arhitectură
pentru proiectarea de spații de birouri,
servicii de arhitectură pentru proiectarea de
clădiri cu birouri, proiectare de construcții,
servicii de proiectare, servicii de proiectare
privind construcțiile civile, proiectare de clădiri
industriale, proiectarea (designul) spațiului
interior, consultanță profesională privind
amenajarea de interior, servicii de design
interior și exterior, servicii de proiectare pentru
interiorul clădirilor, servicii de consultanță în
materie de design interior, servicii de design
de mobilier pentru interiorul clădirilor, servicii de
design interior și servicii conexe de informare
și consiliere, servicii de informare privind
armonizarea culorilor, vopselelor și a mobilierului
pentru design interior, servicii de informare
privind combinațiile de culori, vopsele și mobilier
pentru design interior, design vizual, design
de mobilier, artă grafică și design, proiectare
(design) de băi, proiectare (design) de bucătării,
proiectare (design) de birouri, servicii de design
mobilier.

───────

(210) M 2021 07662 (111)182388
(151) 22/10/2021
(732) LILA ROSSA ENGROS SRL,

BULEVARDUL VOLUNTARI NR.
81A, JUDEŢ ILFOV, VOLUNTARI,
077190, ILFOV, ROMANIA

(540)

mastela

(531) Clasificare Viena: 03.13.01; 27.05.01;
27.05.17

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

12. Vehicule, aparate de locomoție terestră,
aeriană sau navală.
16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie și articole de birou, cu excepția
mobilei, adezivi pentru papetărie sau menaj,
materiale de desen și materiale pentru artiști,
pensule, materiale didactice și de instruire,
foi, folii și pungi din material plastic pentru
împachetare și ambalare, caractere și clișee
tipografice.
20. Mobile, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nu din metal, pentru depozitare sau
transport, oase neprelucrate sau semiprelucrate,
coarne, fanoane de balenă sau sidef, scoici,
spumă de mare, chihlimbar galben.
28. Jocuri, jucării și articole pentru joacă,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și sport, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun.

───────
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(210) M 2021 07666 (111)182201
(151) 22/10/2021
(732) DUPLICATO MEDIA D.O.O.,

KAMENARKA 1, ZAGREB-
SLOBOSTINA, ZAGREB, 10010,
CROAȚIA

(740) INTELECT S.R.L., BD. DACIA NR. 48,
BL. D-10, AP. 3, JUDEȚUL BIHOR,
ORADEA, BIHOR, ROMANIA

(540)

CINESTAR

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

9. Filme cinematografice expuse, negative
fotografice, discuri compacte laser, casete video,
suporturi pentru înregistrări sonore, unități de
disc pentru computere (informatică), software
descărcabil, aparate pentru înregistrarea
sunetelor, aparate pentru înregistrarea
imaginilor, aparate de transmitere de imagini,
aparate pentru transmiterea sunetului, aparate
pentru reproducerea imaginilor, aparate
pentru reproducerea sunetului, dispozitive de
curățat pentru discuri de picup, suporturi
de date magnetice, discuri de picup,
mașini înregistratoare de încasat, computere,
echipamente de procesare a datelor, extinctoare,
discuri compacte (audio-video), aparate
audiovizuale folosite în scopuri didactice,
aparate pentru diagnosticare, altele decât cele
de uz medical, dispozitive de montaj pentru
filme cinematografice, aparate pentru tăierea
filmelor, dispozitive și echipament de salvare,
instrumente de măsurare, aparate electrice
de supraveghere, aparate și instrumente
nautice, aparate de comandă pentru vehicule
(calculatoare de bord), aparate și instrumente
optice, aparate pentru fototelegrafie, aparate de
proiecție, aparate didactice, televizoare, desene
animate înregistrate sau descărcabile, desene
animate sub formă de filme cinematografice,
înregistrări audio, aparate pentru înregistrări
audio-video, filme cinematografice înregistrate
sau descărcabile, înregistrări multimedia, filme
video, înregistrări video, ochelari 3D pentru
televizor, receptoare audiovizuale, aparate de
reproducere a filmelor, servere video digitale.
16. Hârtie, carton, produse de imprimerie,
fotografii imprimate, articole de papetărie,
cărți de desenat sau de scris, blocuri
(papetărie), dosare (papetărie), calendare,

cataloage, coperte (papetărie), elemente de
legat cărți, etichete din hârtie sau carton.
35. Publicitate, închiriere spațiu publicitar,
închirierea minutelor publicitare și a presei,
promovarea produselor și serviciilor terților prin
programe tip teleshoping, publicitate televizată,
stabilire de abonament la un canal de televiziune
pentru terți.
41. Educație, organizare de ateliere profesionale
și cursuri de pregătire profesională, activități
sportive și culturale, servicii de divertisment,
producție de programe radiofonice și
de televiziune, furnizare de programe
de televiziune, nedescărcabile, cu ajutorul
serviciilor de transmisie video la cerere,
distribuție de filme, producții de film, altele decât
filmele publicitare, producție de spectacole,
înregistrări pe benzi video (filmare), studiouri
cinematografice, studiouri de înregistrare,
organizarea de spectacole (servicii de
impresariat), proiecții de filme cinematografice,
reprezentații teatrale, prezentări de spectacole
în direct, educație, divertisment și sport,
servicii de divertisment de televiziune cu
circuit închis, programe de televiziune prin
cablu (programare), divertisment de tipul
programelor de televiziune continue în domeniul
varietăților, servicii de divertisment sub formă
de înregistrări muzicale, divertisment difuzat prin
tv fără fir, divertisment prin filme, divertisment
difuzat prin televiziune prin rețele ip, servicii
electronice de ghid de vizionare tv, servicii
de diverstisment sub formă de programe
de televiziune, divertisment furnizat prin
intermediul televiziunii prin cablu, divertisment
de natura emisiunilor de știri televizate,
divertisment de tipul seriilor de concursuri,
divertisment sub formă de televiziune pe
telefonul mobil, proiecție de filme video, servicii
de divertisment referitoare la jocuri cu întrebări
și răspunsuri (quiz), servicii de divertisment
sub formă de programe de televiziune
webcam, servicii de divertisment sub formă de
programe de televiziune interactive, servicii de
divertisment sub formă de filme cinematografice,
organizarea de concursuri televizate, servicii
de informații despre programul filmelor,
intervievarea personajelor contemporane în
scopuri de divertisment, divertisment muzical,
pregătirea subtitrărilor pentru filme, pregătirea
programelor de știri pentru difuzare, pregătire
de programe de divertisment pentru difuzare,
pregătire de programe documentare pentru
difuzare, planificarea de spectacole, producere
de emisiuni-concurs pentru televiziune, furnizare
de filme nedescărcabile, furnizare de filme
și de programe de televiziune nedescărcabile
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la televiziune cu plată, furnizare de filme și
de programe de televiziune nedescărcabile pe
canale de televiziune cu plată, furnizare de
informații despre filme, furnizare de servicii
de divertisment prin intermediul televiziunii,
furnizare de servicii de divertisment prin
intermediul filmelor video, seriale de televiziune
prin satelit, divertisment televizat, servicii privind
ghidul programelor de televiziune, subtitrare,
spectacole de televiziune prin satelit, servicii de
programe de știri pentru radio sau televiziune.

───────

(210) M 2021 07668 (111)182560
(151) 22/10/2021
(732) MIRCEA-BOGDAN PETRE, STR.

DEALUL TUGULEA NR. 13, BL. A5,
SC. 3, ET. 3, AP 48, SECTOR 6,
BUCURESTI, ROMANIA

(740) ANGHEL LUMINITA DOINA CABINET
DE PROPRIETATE INTELECTUALA,
GHERGHITEI, NR 1, BL 94B, SC B, AP
76, BUCURESTI, SECTOR 2, 022511,
ROMANIA

(540)

I SUCCESS

(531) Clasificare Viena: 01.01.01; 26.01.01;
26.01.13; 26.01.18; 26.13.01; 26.11.01;
27.05.01; 29.01.13

(591) Culori revendicate:alb, auriu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Administrare de afaceri, administrare de
concursuri în scopuri publicitare, administrare în
materie de activități de marketing, coordonarea
promovării evenimentelor de strângere de
fonduri caritabile, dezvoltare de campanii

promoționale, difuzare de materiale de reclamă,
de marketing și publicitare, difuzare de materiale
publicitare pentru terți, printr-o rețea de
comunicaţii on-line pe internet, distribuire de
anunţuri publicitare, furnizarea de spaţiu pe
pagini web pentru promovare de produse şi
servicii, furnizarea unei piețe online pentru
cumpărătorii și vânzătorii de bunuri şi servicii,
intermediere de afaceri comerciale pentru
terţi, intermediere de contracte de cumpărare
şi vânzare de produse și servicii, pentru
alte persoane, marketing destinat unui anumit
scop, marketing pentru evenimente, organizare
de evenimente în scopuri comerciale și
publicitare, organizare de evenimente, expoziţii,
târguri și spectacole în scopuri comerciale,
promotionale şi publicitare, organizare de
expoziții și evenimente în scopuri comerciale
și publicitare, organizare de licitaţii virtuale
interactive, organizare de prezentări comerciale,
organizare de prezentări în scopuri publicitare,
organizare şi coordonare de evenimente
promotionale de marketing pentru terţi,
organizare și coordonare de întâlniri de afaceri,
organizare și plasare de reclame, organizare
și realizare de evenimente promoționale,
organizare și coordonare de evenimente
de marketing, organizare și coordonare de
evenimente promoționale de marketing pentru
terți, organizare și realizare de evenimente
promoționale, organizare și realizare de
evenimente publicitare, organizarea de trageri la
sorți cu premii în scopuri promoționale, producție
de înregistrări video în scopuri de marketing,
producție de înregistrări video în scopuri
publicitare, promovare a vânzărilor de produse și
servicii ale terților prin evenimente promoționale,
promovare de competiții și evenimente sportive,
promovare de evenimente speciale, promovare
de produse și servicii prin sponsorizarea
evenimentelor sportive, promovare de produse
și servicii prin sponsorizarea evenimentelor
sportive internaționale, promovarea produselor
şi serviciilor altor persoane prin posibilitatea
sponsorilor de a-și asocia produsele şi serviciile
cu competiţii sportive, promovarea produselor
și serviciilor altor persoane prin posibilitatea
sponsorilor de a-și asocia produsele și serviciile
cu competiții sportive, promovarea produselor
şi serviciilor prin sponsorizare, publicitate prin
intermediul mediilor electronice şi îndeosebi prin
internet, publicitate prin intermediul panourilor
electronice de afişare, publicitate prin toate
mijloacele publice de comunicare, publicitate și
reclamă prin intermediul televiziunii, radioului,
poștei, publicitate și reclamă, publicitate
televizată, publicitate, inclusiv promovare de
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produse și servicii ale terților prin sponsorizare
și contracte de licență referitoare la evenimente
sportive internaționale, servicii de agenţie pentru
organizarea de prezentări de afaceri, servicii
de agenție pentru promovarea personalităților
sportive, servicii de publicitate exterioară, servicii
de publicitate pentru vânzarea de produse,
servicii de publicitate prin afişarea de reclame pe
baloane.
41. Activități de divertisment, sportive și
culturale, activităţi sportive şi de recreere,
administrare (organizare) de competiții,
administrare (organizare) de concursuri,
administrare (organizare) de servicii de
divertisment, agenții de rezervări în domeniul
divertismentului, angajare de artiști scenici
pentru evenimente (servicii de reprezentare),
angajarea de personalități sportive pentru
evenimente (servicii de reprezentanță), audiție
pentru concursuri televizate de talente, centre
de divertisment, atestare cu privire la acordarea
de premii în domeniul educației, cluburi
de agrement cu instalații sportive, coaching
sportiv (instruire)organizarea de, organizarea de
competiții sportive, organizarea de concursuri
(educație sau divertisment), consultanță în
materie de planificare de evenimente speciale,
coordonare de activități de divertisment,
coordonare de divertisment în domeniul
artei spectacolului, coordonare de evenimente
culturale, coordonare de evenimente de
divertisment în direct, coordonare de evenimente
de divertisment, coordonare de evenimente
educative, coordonare de evenimente sportive,
demonstrații în direct pentru divertisment,
desfășurare de ceremonii în scopuri de
divertisment, divertisment de tipul concertelor,
divertisment de tipul concursurilor de frumusețe,
divertisment de tipul curselor automobilistice,
divertisment de tipul prezentărilor de modă,
divertisment de tipul seriilor de concursuri,
divertisment musical, divertisment on-line,
divertisment pe internet, furnizare de clasamente
ale utilizatorilor în scopuri de divertisment
sau culturale, furnizare de divertisment online
sub formă de campionate sportive fantastice,
furnizare de divertisment online sub formă de
show-uri de jocuri, furnizare de divertisment
online sub formă de turnee de jocuri,
furnizare de servicii de divertisment în club,
furnizare de servicii de divertisment prin
intermediul televiziunii, furnizare de servicii
de vânzare de bilete cu ridicare la fața
locului, pentru evenimente de divertisment,
sportive și culturale, furnizare de spații
pentru divertisment, furnizare de spectacole de
divertisment în direct, furnizarea de divertisment

prin intermediul internetului, organizare de
activități de divertisment, organizare de activități
sportive sau competiții, organizare de ceremonii
de decernare de premii pentru recunoașterea
meritelor, organizare de ceremonii de decernare
de premii, organizare de competiții pentru
divertisment, organizare de competiții și
ceremonii de decernare de premii, organizare
de competiții și evenimente sportive, organizare
de competiții sub formă de curse, organizare
de competiții, organizare de concursuri
(divertisment), organizare de conferințe, expoziții
și concursuri cu scop educativ, cultural sau
de divertisment, organizare de divertisment
musical, organizare de evenimente educative,
organizare de evenimente în scop cultural,
de divertisment și sportive, organizare de
evenimente musicale, organizare de evenimente
pentru divertisment, organizare de evenimente
și competiții sportive, organizare de evenimente
și concursuri sportive, organizare de evenimente
sportive și de competiții sportive, organizare
de evenimente sportive, competiții și turnee
sportive, organizare de festivaluri în scopuri
educative, organizare de festivități în scopuri
culturale, organizare de jocuri și competiții,
organizare de jocuri, competiții și concursuri
cu întrebări, organizare de prezentări cu
scopuri educative, organizare de spectacole
de divertisment, organizare și coordonare de
ceremonii de acordare a premiilor, organizare
și coordonare de competiții, organizare și
coordonare de evenimente de divertisment,
organizare și găzduire de ceremonii de
decernare de premii, organizarea concursurilor
de divertisment, organizarea de competiții în
scopuri culturale, organizarea de competiții
sportive, organizarea de competiții, organizarea
de concursuri (educație sau divertisment),
organizarea de evenimente culturale și artistice,
organizarea de prezentări în scopuri de
divertisment, producție de concursuri de talente,
servicii de cluburi (divertisment sau educație),
servicii de divertisment legate de concursuri,
servicii de divertisment pentru producția de
spectacole în direct, servicii de divertisment
sub formă de concursuri, servicii de realizare
a spectacolelor de divertisment transmise în
direct, servicii pentru organizarea de concursuri
de tipul cine știe răspunde, servicii pentru
producție de divertisment sub formă de emisiuni
de televiziune, trageri la sorți cu premii (loterii).

───────
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(210) M 2021 07670 (111)182259
(151) 22/10/2021
(732) AIS PRODIMPEX SRL, ŞOS.

ALEXANDRIEI NR. 144, SECTOR
5, BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA - APIA SRL, STR.
ROMANCIERILOR NR. 5, BL. C
14, SC. B, AP. 41, SECTOR 6,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

AIS natural line 1990

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.17; 27.07.01; 03.01.01; 05.07.02

clase:
3. Preparate cosmetice și produse de toaleta
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse de parfumerie, uleiuri
esentiale, preparate pentru albit și alte substanțe
pentru spălat, preparate pentru curățare,
lustruire, degresare și șlefuire, preparate pentru
curățare și odorizante, produse pentru toaletă,
uleiuri esențiale și extracte aromatice, uleiuri
pentru masaj, uleiuri nemedicinale, detergenți
alții decât cei utilizați în procesele de fabricare și
scopuri medicale, decapanți.
5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicina,
alimente și substanțe dietetice adaptate
pentru uz medical sau veterinar, alimente
pentru bebeluși, suplimente alimentare pentru
oameni și animale, plasturi și materiale
pentru pansamente, materiale pentru plombarea
dinților și pentru mulaje dentare, dezinfectante,
medicamente, suplimente dietetice de uz uman
și veterinar, suplimente alimentare de uz
medical, vitamine și preparate pe bază de
vitamine, preparate și articole dentare și produse
medicinale pentru îngrijirea dinților, preparate și
articole sanitare.

10. Aparate și instrumente chirurgicale,
medicale, dentare și veterinare, membre
artificiale, ochi și dinți, articole ortopedice,
material de sutură, dispozitive terapeutice și
de asistență adaptate pentru persoane cu
handicap, aparate de masaj, aparate, dispozitive
și articole pentru alăptarea bebelușilor,
instrumente ajutătoare pentru hrănire și suzete
aparate, dispozitive și articole pentru activitatea
sexuală, echipament pentru exercitii fizice
de uz medical, dispozitive pentru mobilitate,
dispozitive pentru protectia auzului, aparate
și instrumente medicale și veterinare, mobilier
medical și paturi, echipament pentru deplasarea
pacienților, îmbrăcăminte medicală, protetica
si implanturi artificiale, instrumente ajutătoare
ortopedice și pentru mobilitate.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou,
asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, servicii de comenzi online,
furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, organizare de
evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare,
negocierea şi încheierea de tranzacţii comerciale
pentru terţi, asistenţa privind managementul
comercial sau industrial, demonstraţii cu
produse, studii de marketing, cercetare de
marketing, negocierea contractelor de afaceri
pentru terţi, distribuirea de eşantioane.

───────

(591) Culori revendicate: galben, grena
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2021 07671 (111)182260
(151) 22/10/2021
(732) AIS PRODIMPEX SRL, ŞOS.

ALEXANDRIEI NR. 144, SECTOR
5, BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA - APIA SRL, STR.
ROMANCIERILOR NR. 5, BL. C
14, SC. B, AP. 41, SECTOR 6,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

AIS med care 1990

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.17; 27.07.01; 03.01.01; 05.07.02

clase:
3. Preparate cosmetice și produse de toaleta
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse de parfumerie, uleiuri
esentiale, preparate pentru albit și alte substanțe
pentru spălat, preparate pentru curățare,
lustruire, degresare și șlefuire, preparate pentru
curățare și odorizante, produse pentru toaletă,
uleiuri esențiale și extracte aromatice, uleiuri
pentru masaj, uleiuri nemedicinale, detergenți
alții decât cei utilizați în procesele de fabricare și
scopuri medicale, decapanți.
5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicina,
alimente și substanțe dietetice adaptate
pentru uz medical sau veterinar, alimente
pentru bebeluși, suplimente alimentare pentru
oameni și animale, plasturi și materiale
pentru pansamente, materiale pentru plombarea
dinților și pentru mulaje dentare, dezinfectante,
medicamente, suplimente dietetice de uz uman
și veterinar, suplimente alimentare de uz
medical, vitamine și preparate pe bază de
vitamine, preparate și articole dentare și produse

medicinale pentru îngrijirea dinților, preparate și
articole sanitare.
10. Aparate și instrumente chirurgicale,
medicale, dentare și veterinare, membre
artificiale, ochi și dinți, articole ortopedice,
material de sutură, dispozitive terapeutice și
de asistență adaptate pentru persoane cu
handicap, aparate de masaj, aparate, dispozitive
și articole pentru alăptarea bebelușilor,
instrumente ajutătoare pentru hrănire și suzete,
aparate, dispozitive și articole pentru activitatea
sexuală, echipament pentru exercitii fizice
de uz medical, dispozitive pentru mobilitate,
dispozitive pentru protectia auzului, aparate
și instrumente medicale și veterinare, mobilier
medical și paturi, echipament pentru deplasarea
pacienților, îmbrăcăminte medicală, protetica
si implanturi artificiale, instrumente ajutătoare
ortopedice și pentru mobilitate.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou,
asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, servicii de comenzi online,
furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, organizare de
evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare,
negocierea şi încheierea de tranzacţii comerciale
pentru terţi, asistenţa privind managementul
comercial sau industrial, demonstraţii cu
produse, studii de marketing, cercetare de
marketing, negocierea contractelor de afaceri
pentru terţi, distribuirea de eşantioane.

───────

(591) Culori revendicate: galben, grena
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2021 07674 (111)182561
(151) 23/10/2021
(732) MIRCEA-BOGDAN PETRE, STR.

DEALUL TUGULEA NR 13, BL A5,
SC 3, ET 3, AP 48, SECTOR 6,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) ANGHEL LUMINITA DOINA CABINET
DE PROPRIETATE INTELECTUALA,
STR. GHERGHITEI NR. 1, BL 94B, SC
B, AP 76, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
022511, ROMANIA

(540)

BOSS lounge

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.24;
29.01.12; 02.03.23

clase:
35. Servicii de club de clienți în scopuri
comerciale, promoționale și/sau publicitare,
servicii de vânzare cu amănuntul în domeniul
alimentației, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu cafea, servicii de comenzi online,
servicii de publicitate exterioară, servicii de
publicitate pentru vânzarea de produse, servicii
de publicitate prin afişarea de reclame pe
baloane, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu băuturi nealcoolice, servicii
de vânzare cu amănuntul prin corespondență
în legătură cu produse alimentare, servicii
de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu produse alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul prin corespondență în
legătură cu băuturi nealcoolice, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu produse
alimentare, difuzare de materiale de reclamă,
de marketing și publicitare, furnizarea de spaţiu
pe pagini web pentru promovare de produse
şi servicii, furnizarea unei piețe online pentru
cumpărătorii și vânzătorii de bunuri şi servicii,
intermediere de afaceri comerciale pentru terţi,
intermediere de contracte de cumpărare şi
vânzare de produse și servicii, pentru alte
persoane, marketing destinat unui anumit scop,

marketing pentru evenimente, organizare de
prezentări în scopuri publicitare, organizare şi
coordonare de evenimente promotionale de
marketing pentru terţi, organizare și coordonare
de întâlniri de afaceri, promovare de evenimente
speciale, publicitate prin intermediul mediilor
electronice şi îndeosebi prin internet, publicitate
prin intermediul panourilor electronice de afişare,
publicitate prin toate mijloacele publice de
comunicare, administrarea vânzărilor, asistență
privind comercializarea produselor, în cadrul
unui contract de franciză, furnizarea unei piețe
online pentru cumpărătorii și vânzătorii de bunuri
și servicii, furnizarea unui catalog online cu
informații comerciale pe internet, intermediere de
cumpărare de produse pentru terți, prezentarea
produselor si serviciilor prin orice mijloace de
comunicare, promovarea vânzărilor, servicii de
comenzi online, servicii de desfacere, servicii de
merchandising, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu produse alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
de brutărie, 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 băuturi alcoolice (cu excepția berii), servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu bere,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu băuturi nealcoolice, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu ceai, servicii de
vânzare cu amănuntul referitoare la delicatese,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare
la dulciuri, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu produse alimentare,
servicii de intermediere comercială între clienţi
şi prestatorii de servicii şi producătorii de bunuri,
în special în restaurant, in cadrul centrelor
comerciale, mall-urilor, galeriilor comerciale,
servicii de intermediere comercială între clienţi
şi prestatori de servicii şi producătorii de bunuri,
prin cataloage de vânzare prin corespondenţă
sau prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor de
teleshopping, strângerea la un loc, în beneficiul
terţilor, în cadrul unui centru comercial sau a
unui mall, a unei varietăţi de magazine en
detail, precum şi restaurante, fast-food-uri, săli
de cinema, servicii de divertisment.
41. Activități de divertisment, sportive și
culturale, administrare (organizare) de servicii
de divertisment, centre de divertisment cluburi
de noapte (divertisment), demonstrații în direct
pentru divertisment, difuzare de programe de
divertisment preînregistrate, divertisment de tipul
seriilor de concursuri, divertisment de tipul
spectacolelor de lumini, divertisment difuzat prin

(591) Culori revendicate: auriu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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televiziune prin rețele ip, divertisment interactive,
organizare de spectacole vizuale şi muzicale,
divertisment on-line, divertisment pe internet,
divertisment, furnizare de divertisment online
sub formă de show-uri de jocuri, furnizare de
servicii de divertisment în club, furnizare de
spații pentru divertisment, oferire de divertisment
muzical de către formații vocale, organizare
de activități de divertisment, organizare de
competiții pentru divertisment, organizare de
evenimente în scop cultural, de divertisment
și sportive, organizare de evenimente
pentru divertisment, organizare de servicii
de divertisment, organizare de spectacole
de divertisment, organizare de spectacole
în scopuri de divertisment, organizare și
coordonare de activități de divertisment,
organizarea de prezentări în scopuri
de divertisment, planificare și coordonare
de petreceri (divertisment), planificarea de
petreceri (divertisment), planificarea de recepții
(divertisment), producție de spectacole de
divertisment cu dansatori și cântăreți, producție
de spectacole de divertisment cu dansatori,
punere la dispoziție de săli de divertisment,
rezervarea de săli de divertisment, rezervări
pentru spectacole de divertisment, servicii de
club de cabaret, servicii de cluburi (discoteci),
servicii de cluburi (divertisment sau educație),
servicii de cluburi de fani (divertisment),
servicii de cluburi de jocuri, servicii de
cluburi de noapte (divertisment), servicii de
divertisment, servicii de divertisment cu aparate
de jocuri de noroc, servicii de divertisment
furnizate în cluburi de noapte, servicii de
divertisment furnizate în discoteci, servicii de
divertisment legate de concursuri, servicii de
divertisment prestate de artiștii interpreți, servicii
de divertisment prin intermediul jocurilor video,
servicii de divertisment sub formă de concursuri,
servicii de jocuri de noroc în scopuri de
divertisment, servicii de recepții pentru companii
(divertisment), servicii de spectacole cu laser
(divertisment), servicii oferite de cluburi sociale
pentru divertisment, servicii specifice cluburilor
de comedie.
43. Asigurarea de hrană și băuturi, servicii
ale barurilor, servicii ale bistrourilor, servicii
contractuale de alimentatie, servicii de
alimentație publică, servicii de local public,
servicii de oferire de mâncare şi băuturi, fast-
food, catering şi pentru acasă, comandă la
pachet, servicii de restaurant, terasa, grădina
de vara, cafenea, cofetărie, bar, snack-bar,
cocktail bar, servicii de restaurant, servicii oferite
de baruri, servire de alimente și băuturi în
restaurante și baruri, servicii de restaurante

fast-food cu autoservire, asigurarea de hrană
și băuturi, servicii de baruri, servicii de bufete
cu autoservire, servicii de catering de alimente
şi băuturi, servicii de fast-fooduri, furnizare de
alimente și băuturi dintr-o rulotă mobila, furnizare
de alimente și băuturi în bistrouri, furnizare
de alimente și băuturi în restaurante și baruri,
furnizare de alimente și băuturi în internet-café,
furnizare de alimente și băuturi pentru oaspeți
în restaurant, servicii de localuri tip snack-bar,
servicii de pizzerii, pregătirea mâncărurilor și a
băuturilor, pregătirea și furnizare de alimente și
băuturi destinate consumului imediat, preparare
de mâncăruri, preparare de mâncăruri pentru
alte persoane, pe bază de subcontractare,
servicii de restaurante cu autoservire, servicii de
restaurante de delicatese, servicii de restaurante
pentru turiști, servicii de restaurante (servirea
mesei), servicii de buffet, servicii de catering,
servicii de catering mobil, servicii de catering
pentru petreceri, servicii de catering pentru
firme, servicii de cluburi cu restaurante private,
servicii de preparare a alimentelor, servicii de
restaurant cu servire la pachet, servicii de
restaurante fast-food, servicii de restaurante
pentru furnizarea de mâncăruri rapide, servicii
de terasă berărie, servicii oferite de rotiserii,
servicii pentru prepararea mâncărurilor și a
băuturilor, servire de alimente și băuturi, serviciu
de catering pentru instituții, servire de alimente
și băuturi în internet-café, servirea de băuturi în
berării, servicii de snack-baruri.

───────

(210) M 2021 07676 (111)182717
(151) 02/11/2021
(732) SMILE DESIGN STUDIO SRL,

STR. PRC. ION C. BRĂTIANU 5,
JUDEȚ BIHOR, ORADEA, 410051,
BIHOR, ROMANIA

(540)

d dental art what a smile!

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.21
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

44. Servicii de stomatologie, consiliere în
domeniul stomatologiei, furnizare de informații
despre stomatologie.

───────

(210) M 2021 07692 (111)182400
(151) 25/10/2021
(732) NANI NANI BEBELUS SRL,

STR. FĂGETULUI NR. 55A, JUD.
BRAȘOV, BRAȘOV, BRAȘOV,
ROMANIA

(740) BRAND LEADER SRL, STR.
CONSTANTIN LACEA NR.12-14,
JUD. BRAȘOV, BRAȘOV, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

NANI NANI

(531) Clasificare Viena: 29.01.02; 29.01.04;
27.05.01; 27.05.04; 27.05.07; 27.05.17;
01.01.02

clase:
9. Software descărcabil, software descărcabil
de aplicații de calculator, aplicatii mobile
descărcabile, aplicații descărcabile (software
de aplicații), publicații, documente, programe
și chestionare care pot fi descărcate de
pe internet sau dintr-o bază de date
la distanță, programe informatice, inclusiv
programe informatice care pot fi descărcate
de pe internet, suporturi electronice de stocare
a datelor, inclusiv cd-uri, dvd-uri și usb-uri,

suporturi digitale preînregistrate, inclusiv audio,
video și date, înregistrări audio, video și de
date preînregistrate, cd-uri, dvd-uri și formate
media digitale preînregistrate, programe de
calculator descărcabile, programe de calculator
multimedia interactive descărcabile, software
multimedia, înregistrări multimedia, cărți și
publicații electronice, publicații electronice
descărcabile, publicații electronice înregistrate
pe suport computerizat, programe de calculator
interactive, suporturi de date electronice,
suporturi de înregistrare magnetice, digitale,
discuri de înregistrare, suporturi optice de
date, suporturi de date care pot fi citite
de mașini, materiale înregistrate, aparate de
înregistrare de date, aparate de înregistrare
a sunetelor, aparate pentru înregistrarea
imaginilor, dispozitive pentru captarea și redarea
imaginilor, aparate de transmis sunete, date
sau imagini, aparate de înregistrare a sunetelor
și imaginilor, aparate audiovizuale folosite
în scopuri didactice, aparate și instrumente
pentru predare, aparate şi instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea,reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginii sau datelor,
suporturi de date stocate sau descărcabile,
software pentru computere descărcabile,
suporturi de stocare digitale sau analog.
16. Hârtie şi carton, manuale de instrucțiuni
pentru educație, material didactic (cu excepția
aparatelor), produse de imprimerie, jurnale
(articole tipărite), materiale tipărite pentru
instruire, publicații imprimate, cataloage,
cupoane valorice, cărți, reviste (publicații
periodice), fotografii imprimate, articole de
papetărie, stegulețe din hârtie, buletine
informative, calendare, albume, etichete din
hârtie sau carton, reproduceri artistice tipărite,
carnete de tip memento, felicitări, tipărituri,
fotografii, articole de papetărie şi de birou,
cu excepţia mobilei, materiale didactice şi
educative.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
educație în domeniul terapiilor pentru problemele
de somn și tulburările de somn, formare în
terapii pentru probleme de somn și tulburări
de somn (instruire), servicii educaționale, și
anume, furnizarea de seminarii web în domeniul
somnului, coaching personal în domeniul
somnului (instruire), servicii de educație și
anume, furnizarea de programe de educație
și formare în domeniul tulburărilor de somn
pentru pacienți, furnizori de asistență medicală
și grupuri profesionale, servicii de divertisment,
organizarea, furnizarea și oferirea de cursuri
și formare pentru rezolvarea problemelor de

(591) Culori revendicate: verde (HEX
#77b625), negru

(591) Culori revendicate: albastru, galben
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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somn, inclusiv a problemelor cronice de
somn, organizarea, oferirea și furnizarea de
cursuri de somn și de formare în domeniul
somnului, elaborarea de planuri personale
de coaching și/sau de formare în domeniul
terapiilor pentru problemele și tulburările de
somn (instruire), instruire pentru părinți cu
privire la creșterea copiilor, pregătire pentru
părinți în domeniul organizării de grupuri de
sprijin pentru părinți, servicii de educație și
formare în domeniul relațiilor interpersonale și al
educației parentale, organizarea și desfășurarea
de conferințe, convenții, seminarii, ateliere
de lucru, prelegeri și prezentări în scopul
formării competențelor parentale, publicarea de
materiale de formare referitoare la competențele
parentale, organizarea și difuzarea de informații
referitoare la serviciile educaționale oferite în
legătură cu nașterea, sarcina pre și postnatală
și nou-născuții, organizarea și difuzarea de
informații referitoare la serviciile educaționale
pentru viitoarele mame și/sau parteneri, servicii
educaționale referitoare la sănătatea familiei,
informații educaționale de interes pentru
viitoarele mame și pentru părinții de bebeluși,
sugari și copii, publicarea de texte și reviste
electronice care se referă la nevoile și interesele
viitoarelor mame și ale părinților de bebeluși,
sugari și copii, publicarea de texte și reviste care
se referă toate la pregătirea pre și postnatală,
furnizarea de formare profesională, furnizarea
de publicații online, furnizarea de informații și
date prin intermediul internetului și al altor
rețele de comunicații cu privire la serviciile
educaționale referitoare la formarea postnatală,
a alaptarii si somnului la bebeluși, sugari si copii,
servicii de educație referitoare la sănătatea,
bunăstarea, dieta și condiția fizică înainte și
după naștere, servicii educaționale legate de
îngrijirea bebelușilor, educație pentru sănătate
în ceea ce privește sănătatea, bunăstarea,
dieta și condiția fizică înainte și după naștere,
servicii de formare și dezvoltare pentru îngrijitorii
de copii, formarea competențelor parentale,
prestarea de servicii de formare, de predare,
de învățământ, de educație, de instruire, de
examinare, de testare și de evaluare pe tema
serviciilor de îngrijire preventivă a copiilor, a
alaptarii si somnului la bebeluși, sugari si copii,
furnizarea și publicarea de materiale de instruire,
de predare, de formare, de examinare, de
testare și de evaluare în domeniul serviciilor
de îngrijire preventivă a copiilor, a alaptarii si
somnului la bebeluși, sugari si copii, publicarea
de texte, cărți, manuale, broșuri, reviste, jurnale,
bloguri online și ziare, învățământ la distanță,
organizarea și furnizarea de cursuri, evaluare,

predare și formare în domeniul serviciilor de
îngrijire preventivă a copiilor, a alaptarii si
somnului la bebeluși, sugari si copii, servicii
de cercetare educațională pe tema serviciilor
de îngrijire preventivă a copiilor, a alaptarii si
somnului la bebeluși, sugari si copii, producția,
transmiterea și distribuirea de filme educative,
programe de televiziune și înregistrări video pe
tema serviciilor de îngrijire preventivă a copiilor,
a alaptarii si somnului la bebeluși, sugari si
copii, amenajarea, organizarea și desfășurarea
de cursuri, seminarii, simpozioane, conferințe,
congrese și expoziții pe tema serviciilor de
îngrijire preventivă a copiilor, a alaptarii si
somnului la bebeluși, sugari si copii, furnizarea
de instruire online, furnizarea de tutoriale online,
informare și consiliere în legătură cu toate
serviciile menționate mai sus, toate serviciile
menționate mai sus sunt oferite și online și prin
intermediul rețelelor de socializare, furnizarea
și publicarea de materiale de instruire, predare,
formare, examinare, testare și evaluare, servicii
de editare, publicarea de texte, cărți, manuale,
broșuri, reviste, jurnale și ziare, servicii de
publicare electronică, publicarea online de texte
electronice, cărți, manuale, broșuri, reviste,
jurnale și ziare, publicarea de texte electronice,
cărți, manuale, broșuri, reviste, jurnale și ziare,
toate acestea putând fi descărcate dintr-o bază
de date on-line sau dintr-o rețea globală de
calculatoare.
44. Servicii medicale, asistență medicală,
servicii de analize medicale și comportamentale
pentru diagnosticarea și tratamentul
persoanelor, servicii de consultanță în domeniul
gestionării somnului pentru adulti si copii, servicii
de consultanță în domeniul somnului bebelușilor
și al copiilor, servicii de consultanță și informare
în domeniul sănătății, și anume, somnul
copiilor și probleme legate de somnul copiilor,
furnizarea de informații medicale, de sănătate
și de wellness în domeniul somnului, examen
medical efectuat prin intervievarea pacienților
în domeniul somnului, analiza comportamentală
în scopuri medicale realizată prin intervievarea
pacienților, în domeniul somnului, efectuare de
studii asupra somnului pentru diagnosticare
medicală sau tratament, sfaturi medicale legate
de somn, furnizarea de informații medicale în
domeniul somnului, servicii paramedicale în
ceea ce privește terapiile pentru problemele
de somn și tulburările de somn, îngrijirea
sănătății mintale în legătură cu terapiile pentru
probleme de somn și tulburări de somn,
servicii terapeutice în scopuri fizice, psihologice
și cognitive, terapia cognitiv-comportamentală,
terapii pentru insomnie și terapii pentru alte tipuri
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de probleme de somn, inclusiv probleme cronice
de somn, servicii medicale legate de tratamentul
tulburărilor de somn și al altor afecțiuni legate de
somn, servicii de consiliere medicală, furnizarea
de servicii de îngrijire, terapie, psihoterapie și/
sau consiliere ca parte a serviciilor de îngrijire
preventivă a copiilor, servicii de consultanță
în domeniul alaptarii, servicii de consiliere și
informare cu privire la serviciile menționate mai
sus, serviciile menționate mai sus sunt, de
asemenea, oferite online și/sau prin intermediul
rețelelor de socializare, servicii de consiliere în
materie de sănătate.

───────

(210) M 2021 07698 (111)182338
(151) 25/10/2021
(732) CLEVER MEDIA NETWORK

SRL, STR. CETĂŢII, NR.39,
DEMISOL 1, AP.2, JUDEŢ CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, 400166, CLUJ,
ROMANIA

(740) INTELLEMMI CONSULT SRL, STR.
SÂRGUINŢEI, NR.39, AP.12, JUDEŢ
MUREŞ, TÎRGU MUREŞ, 540543,
MUREȘ, ROMANIA

(540)

Talk-News
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Produse de imprimerie, articole pentru
legătorie, fotografii, publicaţii educative
(tipărituri), publicaţii promoţionale (tipărituri),
publicaţii periodice, publicaţii de reclame
(tipărituri), publicaţii periodice tipărite, reviste
(publicaţii periodice), ziare (tipărituri), reviste
ca suplimente la ziare (tipărituri), buletine
informative (tipărituri), material didactic şi de
instruire (cu excepţia aparatelor), reviste cu
program tv (tipărituri).
35. Publicitate, managementul, organizarea si
administrarea afacerilor, lucrari de birou,
promovare, publicare de materiale promoţionale,
pregătire de publicaţii publicitare, publicare
de materiale publicitare online, publicare
de materiale şi texte publicitare, publicare
electronică de materiale imprimate în scopuri
publicitare, publicare de materiale imprimate
în scopuri publicitare, publicare de materiale

imprimate în scopuri publicitare, în format
electronic, furnizarea de spaţiu publicitar în
publicaţii periodice, ziare şi reviste, servicii
publicitare privind ziarele, publicitate în reviste,
broşuri şi ziare, publicitate televizată, publicitate
radio şi de televiziune, producţie de publicitate
televizată şi radiofonică, publicitate şi reclamă
prin intermediul televiziunii, radioului şi presei,
servicii de publicitate prin intermediul textelor
afişate pe ecrane de televiziune, producţie
şi distribuţie de reclame la radio şi la
televiziune, servicii de publicitate furnizate de
o agenţie de publicitate la radio şi la televizor,
publicitate radiofonică, producţie de reclame
radio, producţie de clipuri publicitare pentru
radio, publicitate online, crearea materialului
publicitar, publicitate şi reclamă, închiriere de
spaţiu publicitar şi material publicitar, producţie
de material publicitar şi anunţuri publicitare,
publicitate, inclusiv publicitatea online în reţele
informatice, concepere, realizare, producţie de
material publicitar, închirieri de spaţiu publicitar,
furnizare de spaţii publicitare, producţie de
clipuri publicitare, servicii de publicitate digitală,
servicii promoţionale de publicitate, pregătire de
campanii publicitare, închiriere spaţiu publicitar,
închirierea minutelor publicitare şi a presei,
producţie de material publicitar vizual, închiriere
de spaţiu publicitar online, servicii de editare de
publicitate, publicitate pentru terţi pe internet,
servicii de publicitate în presă, servicii de
publicitate şi marketing, servicii de agenţie
de publicitate, consultantă privind publicitatea
în presă, închirieri de spaţiu publicitar pe
internet, pregătirea de prezentări audiovizuale
pentru publicitate, servicii de redacţie în
scopuri publicitare, servicii de publicitate,
marketing şi promovare, servicii de publicitate
şi marketing online, publicitate prin transmisia
de publicitate online pentru terţi prin reţele
de comunicaţii electronice, servicii de editare
de texte publicitare, compilare, producţie şi
diseminare de material publicitar, furnizare de
spaţiu publicitar în medii electronice, producţie
de înregistrări audio în scopuri publicitare,
publicitate on-line într-o reţea informatizată,
realizare de înregistrări video în scopuri
publicitare, publicitate prin toate mijloacele
publice de comunicare, închiriere de timp
publicitar în mijloacele de comunicare, furnizare
şi închiriere de spaţiu publicitar pe internet,
promovare, publicitate şi marketing pentru pagini
web online, organizare de evenimente în scopuri
comerciale şi publicitare, publicitate online printr-
o reţea informatizată de comunicaţii, servicii de
analiză a reacţiei la publicitate şi cercetare de
piaţă, punere la dispoziţie şi închiriere de spatii
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publicitare, servicii de corelare a reţelelor de
publicitate online pentru conectarea persoanelor
din publicitate la site-uri web, pregătire şi
prezentare de reclame audiovizuale în scopuri
publicitare, servicii de intermediere privind
închirierea de timp şi spaţiu publicitar, servicii
de asistentă şi consultantă pentru publicitate,
marketing şi promovare, publicitate în presa
de interes general şi în presa de specialitate,
publicitate prin intermediul mediilor electronice
şi îndeosebi prin internet, furnizare de spatii
publicitare prin mijloace electronice sau reţele
informatice globale, pregătire şi realizare de
planuri şi concepte media şi de publicitate,
difuzare de materiale publicitare pentru terţi,
printr-o reţea de comunicaţii on-line pe internet,
servicii de publicitate şi de marketing furnizate
prin canalele de comunicare, procesare de
cuvinte, de informaţii, de date, compilare şi
sistematizare de informaţii într-o bază de date
computerizată, închirierea timpului publicitar
în mediile de comunicare, consultanţă privind
strategiile de comunicare în relaţiile publice,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
publicitate, dezvoltarea de concepte publicitare,
servicii de aşezare în pagină pentru scopuri
publicitare, servicii de relaţii media, scrierea de
texte publicitare.
38. Telecomunicaţii, transmisie on-line de
publicaţii electronice, difuzarea de emisiuni
televizate, difuzare de programe de televiziune,
difuzarea la radio şi televiziune, difuzarea
(comunicarea) de informaţii prin televiziune,
transmitere de programe de televiziune,
difuzare de programe de televiziune retransmise
prin conectarea cablului la receptoarele
de televiziune, difuzare de informaţii prin
intermediul televiziunii, transmisie de date
computerizate prin televiziune, transmiterea
sistemelor de televiziune prin cablu, difuzare
de programe de televiziune transmise prin
legături de microunde la receptoarele de
televiziune, difuzare de programe de televiziune
prin cablu, radiodifuziune şi transmitere de
programe de televiziune, radiodifuziune de
programe de televiziune pe internet, servicii
de televiziune radiodifuzată pentru telefoane
mobile, difuzare de programe radio şi de
televiziune, radiodifuziune de programe de
televiziune folosind servicii video la cerere
şi de televiziune cu plată, difuzare de
informaţii financiare/economice prin intermediul
televiziunii, transmitere de programe radio şi de
televiziune, transmitere de ghiduri de programe
de televiziune interactive, difuzare de emisiuni
televizate, difuzare de programe de teleshopping
prin intermediul televiziunii, servicii de transmisie

de text pe ecranul televizorului, transmisie şi
difuzare fără fir de programe de televiziune,
radiodifuziune şi transmitere de programe de
televiziune prin cablu, difuzare de programe
de radio şi televiziune, inclusiv prin reţele de
cablu, furnizarea accesului de telecomunicaţii
la programe de televiziune furnizate printr-
un serviciu la cerere, furnizare de informaţii
cu privire la radiodifuziunea prin cablu a
programelor de televiziune, radiodifuziune de
programe de televiziune şi radio prin reţele de
cablu sau fără fir, radiodifuziune şi transmitere de
programe radio, radiodifuziune sonoră digitală,
servicii de radiodifuziune, transmisie/difuzare de
programe radio, transmisie de informaţii prin
radio, difuzarea de informaţii prin intermediul
radioului, servicii de radiodifuziune prin internet,
difuzare de informaţii financiare/economice prin
radio, difuzare radiofonică de informaţii şi alte
programe, servicii de radiodifuziune sonoră,
vizuală şi prin cablu, radiodifuziune de conţinut
audiovizual şi multimedia pe internet, transmisie
de programe de radio şi televiziune prin satelit,
servicii de agenţie de presă, furnizarea de
forumuri online, flux continuu (streaming) de
date, difuzarea prin intermediul televiziunii prin
cablu, furnizarea accesului de jurnale online
(online blogs), forumuri, galerii foto, camere
de discuţie şi buletine informative electronice
pentru transmisia şi diseminarea de mesaje
între utilizatori, asigurarea accesului la un
spaţiu multimedia on-line unde terţii pot încărca,
accesa, comenta şi clasifica text, conţinut grafic,
fotografic, video şi/sau audio, transmitere şi
punere în comun (sharing) de ştiri, informaţii,
imagini, înregistrări video şi audio, servicii de
agenţii de presă, furnizarea accesului la baze de
date, publicaţii electronice, reţele de computere
şi internet, furnizarea accesului la fotografii,
informaţii interactive furnizate on-line din baze de
date computerizate sau de pe internet, difuzarea
de informaţii în domeniul ştirilor, furnizate on-
line dintr-o bază de date computerizată sau de
pe internet, asigurare de acces şi închiriere de
timpi de acces la bază de date computerizate
sau la informaţii on-line, transmisie şi recepţie
(transmisie) de informaţii din bazele de date prin
intermediul reţelei de telecomunicaţii, asigurarea
accesului la telecomunicaţii şi a legăturilor la
bazele de date computerizate şi la internet,
difuzare de informaţii prin intermediul televiziunii
şi a radioului, transmitere pe internet de material
video, filme, poze, imagini, text, fotografii,
conţinut media şi de informaţii, transmisia
simultană a unor programe de televiziune pe
mai multe canale, transmitere de mesaje scurte
(sms), de imagini, de voce, de sunete, de
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muzică și de comunicații în format text între
dispozitive de telecomunicații mobile, transmisii
video, transmisie video prin rețele digitale,
transmisie video la cerere, difuzare de material
audio și video pe internet, transmitere de
conținut audio și video prin satelit, transmitere
de înregistrări audio și video în rețele, transmisie
continuă (streaming) de material video pe
internet, difuzare de programe video și audio
prin internet, servicii de difuzare video pe arii
restrânse (narrowcasting), servicii de difuzare
video, audio și tv, transmitere de conținut audio și
video prin linii isdn, transmitere de fișiere audio,
video, multimedia și de date, servicii de difuzare
audio și video prestate pe internet, furnizarea
accesului de telecomunicații la conținut video și
audio furnizat printr-un serviciu online de video
la cerere, furnizarea accesului de telecomunicații
la conținut video furnizat pe internet, transmitere
de conținut audio și video prin intermediul
rețelelor de calculatoare, transmitere de fișiere
audio, video, multimedia și de date, inclusiv
de fișiere descărcabile și de fișiere difuzate
într-o rețea globală de calculatoare, transmitere
pe internet de materiale video, filme, poze,
imagini, text, fotografii, jocuri, conținut creat
de utilizatori, conținut audio și de informații,
furnizarea accesului de telecomunicații la filme
și programe de televiziune, furnizat printr-
un serviciu video la cerere, radiodifuziune
de programe de televiziune folosind servicii
video la cerere și de televiziune cu plată,
transmisie continuă (streaming) de material
audio, video și audiovizual printr-o rețea
globală de calculatoare, transmitere de difuzări
digitale audio și video într-o rețea globală de
calculatoare, furnizarea accesului la un portal de
internet care conține programe video la cerere,
transmisii audio, video și multimedia prin internet
și alte rețele de comunicații.
41. Educaţie, instruire, activităţi sportive şi
culturale, divertisment, publicare de publicaţii
periodice, publicare electronică, publicare
multimedia, publicare de publicaţii electronice
altele decât cele publicitare, publicare de ziare,
de reviste, de buletine informative, servicii
de publicare, inclusiv servicii de publicare
electronică, servicii de editare de publicaţii
altele decât cele publicitare, publicare de
materiale şi publicaţii tipărite altele decât
cele publicitare, publicare de afişe informative,
publicare multimedia a ziarelor, revistelor, a
jurnalelor, furnizare de publicaţii electronice
nedescărcabile, servicii de publicare on-line,
servicii de publicare de text electronic altele
decât cele publicitare, publicarea de materiale
multimedia online altele decât cele publicitare,

servicii pentru publicarea buletinelor informative,
furnizare de publicaţii on-line nedescărcabile,
publicare online de ziare electronice, publicare
de texte, altele decât textele publicitare,
publicare de materiale tipărite în domeniul
educativ, publicare de cărti şi periodice
electronice online, publicare de ziare, periodice,
cataloage şi broşuri, servicii de publicare
şi reportaje (servicii prestate de reporteri),
publicare pe internet a unui ziar pentru clienţi,
publicare de texte sub formă de mijloace
electronice, publicare de reviste în format
electronic pe internet, publicare multimedia de
reviste, jurnale şi ziare, publicare de ghiduri
pentru învăţământ şi instruire, publicare de
broşuri cu informaţii despre programele de
televiziune, publicare de materiale tipărite în
format electronic pe internet, furnizare de
publicaţii electronice (care nu se pot descărca),
servicii de publicare de divertisment video digital,
audio şi multimedia, publicare de materiale
tipărite, cu excepţia textelor publicitare, sub
formă electronică, publicare de ziare electronice
accesibile prin intermediul unei reţele globale
de calculatoare, publicare on-line de cărti şi
reviste electronice (care nu pot fi descărcate),
publicare de materiale editoriale pe site-uri
accesibile printr-o reţea globală de calculatoare,
publicare de materiale care pot fi accesate prin
intermediul bazelor de date sau prin internet,
publicare de texte şi imagini, inclusiv in format
electronic, altele decât cele in scopuri publicitare,
servicii de bibliotecă online şi anume furnizare
de servicii de bibliotecă electronică referitoare la
ziare, reviste, fotografii şi imagini printr-o reţea
online de calculatoare, producţie de televiziune,
servicii ale studiourilor de televiziune, producţie
de filme pentru televiziune, închiriere de
programe de televiziune, producţie de
programe de televiziune, producţie de emisiuni
de televiziune, pregătire de programe de
televiziune, divertisment de radio şi televiziune,
montaj de programe de televiziune, prezentare
de programe de televiziune, producţie de
programe animate pentru televiziune, servicii
de divertisment radiofonic şi televizat, furnizare
de programe televizate de ştiri, producţie de
programe de televiziune prin cablu, servicii
de producţie de programe de televiziune,
divertisment de natura emisiunilor de ştiri
televizate, producţii de film, televiziune şi
radio, producţie de programe educative de
televiziune, servicii de educaţie furnizate prin
televiziune, pregătire de programe radiofonice şi
de televiziune, închirierea de posturi de radio şi
televiziune, producţie de programe radiofonice
şi de televiziune, producţie de programe de
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televiziune în direct, producţie de emisiuni
de televiziune de divertisment, producţie de
programe de divertisment pentru televiziune,
servicii oferite de studiouri de înregistrare pentru
televiziune, planificarea programelor de radio
şi de televiziune, servicii de educaţie furnizate
prin programe de televiziune, furnizare de filme
şi de programe de televiziune nedescărcabile
pe canale de televiziune cu plată, producţie
de programe pentru televiziunea prin cablu,
producţie de formate pentru programe de
televiziune, servicii de prezentatori de radio şi de
televiziune, pregătire şi producţie de programe
de radio şi televiziune, servicii ale studiourilor de
înregistrare, film, video şi televiziune, producţie
de programe de televiziune în direct pentru
divertisment, servicii de programe de ştiri pentru
radio sau televiziune, producţie de programe de
televiziune în direct cu scop educativ, servicii
de furnizare de divertisment sub formă de
programe de televiziune, producere de programe
de televiziune în vederea difuzării pe dispozitive
mobile, furnizare de programe multimedia de
divertisment prin servicii de televiziune, de
bandă largă, fără fir şi online, furnizare de
programe de televiziune, nedescărcabile, cu
ajutorul serviciilor de transmisie video la cerere,
divertisment radiofonic, producţie de emisiuni
de radio (programare), instruire prin intermediul
radiodifuziunii, producţia de emisiuni radiofonice,
montaj de programe radiofonice, prezentare de
programe de radio, realizare de programe de
divertisment radiofonic, producţie şi prezentare
de programe de radio, servicii de educaţie
furnizate prin intermediul radioului, furnizarea
simultană a unor programe radio pe mai multe
posturi, nedescărcabile, servicii de redactarea şi
editarea de texte, altele decât cele publicitare,
servicii de publicare a publicaţiilor periodice
şi neperiodice, altele decât textele publicitare,
publicare electronică de texte şi materiale
tipărite, cu excepţia textelor publicitare, pe
internet, publicare de materiale tipărite, inclusiv
în format electronic, altele decât cele de uz
publicitar, servicii de reporteri de ştiri, furnizarea
de reportaje de către agenţii de ştiri, publicare
de fotografii, fotoreportaje, fotografii, fotografii
aeriene, servicii ale unui fotograf/fotoreporter,
producție de casete video și videodiscuri,
producție de înregistrări video, producție de
casete video, producție de benzi video, producție
de filme video, producție de înregistrări audio
și video pe suporturi audio și video, producție
de filme video preînregistrate, înregistrări pe
benzi video (filmare), producție de materiale
video formative, servicii de producție video,
servicii pentru difuzarea de înregistrări video,

producție audio și video și fotografie, producție
de înregistrări sonore și/sau video, servicii de
înregistrări sonore și video de divertisment,
producție audio, video și multimedia și fotografie,
producție de înregistrări educative audio și video,
furnizare de divertisment video printr-un site
internet, servicii de divertisment prin intermediul
vizionării de materiale video, servicii de
producție de divertisment sub formă de materiale
video, servicii de bibliotecă electronică pentru
furnizare de informații electronice (inclusiv
informații de arhivă) sub formă de texte și
de informații audio și/sau video, producția
de emisiuni radiofonice, producție de emisiuni
de televiziune, producere de emisiuni-concurs
pentru televiziune, producție de emisiuni de
televiziune de divertisment, servicii pentru
producție de divertisment sub formă de emisiuni
de televiziune.
42. Proiectare si dezvoltare de software
pentru ghiduri electronice pentru programe de
televiziune, servicii de design privind publicarea
de documente, furnizare de acces temporar la
program software care nu poate fi descărcat
pentru crearea si publicarea de jurnale si
bloguri personale online, proiectare si inginerie
personalizată referitoare la sisteme de telefonie,
sisteme de televiziune prin cablu si fibră
optică, dezvoltare de software de calculator
pentru crearea de ghiduri electronice de
programe de televiziune, asigurarea utilizării
temporare de software de calculator online,
nedescărcabil destinat utilizării în aplicaţii pentru
monitorizarea radiodifuziunii, programare de
software pentru publicitate online, proiectare
de pagini web în scopuri publicitare, găzduire
de spaţiu de memorie electronic pe internet
pentru publicitatea la produse si servicii, crearea
şi proiectarea pentru terţi de indexuri de
informaţii bazate pe siteurile web (servicii de
tehnologia informaţiei), proiectarea, dezvoltarea
şi/sau implementarea de software de computere
şi soluţii de internet, actualizarea şi instalarea de
software pentru computere, analiza sistemelor
de computere, servicii de suport tehnic,
remedierea problemelor de software de
computere, proiectarea, crearea, găzduirea,
administrarea şi/sau întreţinerea website-urilor
pentru alţii, proiectarea şi dezvoltarea proceselor
de autentificare a utilizatorilor online, proiectarea
şi dezvoltarea de interfeţe pentru programarea
de aplicaţii, proiectarea, administrarea şi
monitorizarea website-urilor de reţele de
socializare din internet, furnizarea de informaţii,
sfaturi şi consultanţă pentru serviciile menţionate
mai sus, prelucrare şi prezentare de informaţii
prin intermediul internetului, construirea unei
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platforme de internet pentru promovare produse
si servicii, conversia de date şi de programe
informatice (altele decât cele fizice), proiectare
de pagini web, inclusiv proiectare de pagini
web pentru utilizare pe internet, proiectare şi
furnizare de pagini principale şi pagini web,
creare de pagini stocate pe suport electronic
pentru servicii on-line şi internet, instalare de
pagini web pe internet pentru terţi (găzduire
web), servicii de proiectare de pagini web,
compilare de pagini web pe internet, creare
şi dezvoltare de pagini (site-uri) web, creare,
proiectare şi dezvoltare de pagini web pe
internet, proiectare grafică pentru compilare de
pagini web pe internet, instalare de pagini web
pe internet, inclusiv pentru terţi, design, desene
şi texte la comandă, toate pentru compilarea
de pagini web pentru internet, proiectare, desen
şi redactare la comandă de pagini web pentru
o reţea globală de calculatoare, proiectare
grafică, desen şi redactare la comandă pentru
compilare de pagini web pe internet, creare
de pagini pentru reţele (pagini principale),
creare, dezvoltare, perfecţionare şi adaptare de
programe de prelucrare a datelor şi/sau fişierelor
de date (inclusiv pagini multimedia şi pagini
principale) pentru terţi, creare şi actualizare de
pagini principale pentru reţele de calculatoare,
proiectare, elaborare şi creare de pagini
diseminate prin reţele de calculatoare, furnizare
de pagini principale şi/sau adrese poştale
electronice pentru terţi, creare, proiectare,
dezvoltare, consultare, găzduire, administrare,
promovare, personalizare, implementare şi
exploatare de site-uri web pentru terţi şi
găzduire, gestionarea de site-uri web în general
şi pentru terţi, servicii de portaluri pentru site-uri
web, gestionare, asistenţă tehnică şi creare de
staţii web, găzduire de site-uri web ale terţilor pe
un server, pentru o reţea globală de calculatoare,
creare, proiectare, desenare, redactare la
comandă şi/sau administrare de site-uri web,
servicii de consultanţă în domeniul creării,
dezvoltării, administrării şi utilizării paginilor
web, servicii de consiliere în domeniul creării,
dezvoltării, administrării şi utilizării site-urilor
web şi servicii on-line, consultanţă profesională
şi asistenţă pentru crearea de site-uri web
statice şi dinamice, furnizare de programe
de calculator în reţele de date, în special
pe internet şi world wide web, consultanţă,
proiectare, testare, cercetare, analiză, asistenţă
tehnică şi alte servicii tehnice şi de consiliere,
toate în domeniul informaticii, programării
calculatoarelor, multimedia, internetului şi site-
urilor web, servicii pentru testarea utilizabilităţii
paginilor web, instalare şi personalizare de

aplicaţii software de calculator, design de site-
uri web, actualizarea paginilor web pentru
terţi, programare şi găzduire de pagini
web personalizate, crearea si întreţinerea de
pagini web personalizate, asigurarea utilizării
temporare de aplicaţii web, design de pagini
principale şi pagini web, găzduire de date, fişiere,
aplicaţii si informaţii computerizate, dezvoltare
de software de aplicaţii pentru livrare de conţinut
multimedia, furnizare de servicii de aplicaţii
informatice, si anume găzduire de aplicaţii
software de calculator pentru terţi, creare,
programare, proiectare întreţinere si actualizare
de pagini web, închiriere de aplicaţii informaţii,
crearea de aplicaţii informatice, proiectare,
dezvoltarea, actualizare si întreţinerea bazelor
de date, reconstrucţie de sisteme de baze
de date, pentru alte persoane, proiectare si
dezvoltare de software pentru baze de date
electronice, servicii de stocare electronică pentru
arhivare de baze de date, imagini si alte
date electronice, proiectare si dezvoltare de
software pentru gestionarea bazelor de date,
dezvoltare, actualizare si întreţinere de software
si sisteme de baze de date, asigurarea utilizării
temporare de software online nedescărcabil
pentru gestionarea bazelor de date, instalare,
întreţinere si actualizare de software pentru baze
de date, stocare electronică de fotografii, fişiere
audio, de conţinut multimedia de divertisment, de
videoclipuri, de informaţii.

───────
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(210) M 2021 07700 (111)182339
(151) 25/10/2021
(732) CLEVER MEDIA NETWORK

SRL, STR. CETĂŢII NR. 39,
DEMISOL 1, AP. 2, JUDEȚUL
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, 400166,
CLUJ, ROMANIA

(740) INTELLEMMI CONSULT SRL,
STR. SÂRGUINŢEI NR. 39, AP. 12,
JUDEȚUL MUREȘ, TÎRGU MUREŞ,
540543, MUREȘ, ROMANIA

(540)

MECIUL VIEŢII

(531) Clasificare Viena: 26.11.01; 26.11.13;
27.05.01; 27.05.11; 29.01.13

clase:
16. Produse de imprimerie, articole pentru
legătorie, fotografii, publicaţii educative
(tipărituri), publicaţii promoţionale (tipărituri),
publicaţii periodice, publicaţii de reclame
(tipărituri), publicaţii periodice tipărite, reviste
(publicaţii periodice), ziare (tipărituri), reviste
ca suplimente la ziare (tipărituri), buletine
informative (tipărituri), material didactic şi de
instruire (cu excepţia aparatelor), reviste cu
program tv (tipărituri).
35. Publicitate, managementul, organizarea si
administrarea afacerilor, lucrari de birou,
promovare, publicare de materiale promoţionale,
pregătire de publicaţii publicitare, publicare

de materiale publicitare online, publicare
de materiale şi texte publicitare, publicare
electronică de materiale imprimate în scopuri
publicitare, publicare de materiale imprimate
în scopuri publicitare, publicare de materiale
imprimate în scopuri publicitare, în format
electronic, furnizarea de spaţiu publicitar în
publicaţii periodice, ziare şi reviste, servicii
publicitare privind ziarele, publicitate în reviste,
broşuri şi ziare, publicitate televizată, publicitate
radio şi de televiziune, producţie de publicitate
televizată şi radiofonică, publicitate şi reclamă
prin intermediul televiziunii, radioului şi presei,
servicii de publicitate prin intermediul textelor
afişate pe ecrane de televiziune, producţie
şi distribuţie de reclame la radio şi la
televiziune, servicii de publicitate furnizate de
o agenţie de publicitate la radio şi la televizor,
publicitate radiofonică, producţie de reclame
radio, producţie de clipuri publicitare pentru
radio, publicitate online, crearea materialului
publicitar, publicitate şi reclamă, închiriere de
spaţiu publicitar şi material publicitar, producţie
de material publicitar şi anunţuri publicitare,
publicitate, inclusiv publicitatea online în reţele
informatice, concepere, realizare, producţie de
material publicitar, închirieri de spaţiu publicitar,
furnizare de spaţii publicitare, producţie de
clipuri publicitare, servicii de publicitate digitală,
servicii promoţionale de publicitate, pregătire de
campanii publicitare, închiriere spaţiu publicitar,
închirierea minutelor publicitare şi a presei,
producţie de material publicitar vizual, închiriere
de spaţiu publicitar online, servicii de editare de
publicitate, publicitate pentru terţi pe internet,
servicii de publicitate în presă, servicii de
publicitate şi marketing, servicii de agenţie
de publicitate, consultantă privind publicitatea
în presă, închirieri de spaţiu publicitar pe
internet, pregătirea de prezentări audiovizuale
pentru publicitate, servicii de redacţie în
scopuri publicitare, servicii de publicitate,
marketing şi promovare, servicii de publicitate
şi marketing online, publicitate prin transmisia
de publicitate online pentru terţi prin reţele
de comunicaţii electronice, servicii de editare
de texte publicitare, compilare, producţie şi
diseminare de material publicitar, furnizare de
spaţiu publicitar în medii electronice, producţie
de înregistrări audio în scopuri publicitare,
publicitate on-line într-o reţea informatizată,
realizare de înregistrări video în scopuri
publicitare, publicitate prin toate mijloacele
publice de comunicare, închiriere de timp
publicitar în mijloacele de comunicare, furnizare
şi închiriere de spaţiu publicitar pe internet,
promovare, publicitate şi marketing pentru pagini

(591) Culori revendicate: roșu, albastru, gri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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web online, organizare de evenimente în scopuri
comerciale şi publicitare, publicitate online printr-
o reţea informatizată de comunicaţii, servicii de
analiză a reacţiei la publicitate şi cercetare de
piaţă, punere la dispoziţie şi închiriere de spatii
publicitare, servicii de corelare a reţelelor de
publicitate online pentru conectarea persoanelor
din publicitate la site-uri web, pregătire şi
prezentare de reclame audiovizuale în scopuri
publicitare, servicii de intermediere privind
închirierea de timp şi spaţiu publicitar, servicii
de asistentă şi consultantă pentru publicitate,
marketing şi promovare, publicitate în presa
de interes general şi în presa de specialitate,
publicitate prin intermediul mediilor electronice
şi îndeosebi prin internet, furnizare de spatii
publicitare prin mijloace electronice sau reţele
informatice globale, pregătire şi realizare de
planuri şi concepte media şi de publicitate,
difuzare de materiale publicitare pentru terţi,
printr-o reţea de comunicaţii on-line pe internet,
servicii de publicitate şi de marketing furnizate
prin canalele de comunicare, procesare de
cuvinte, de informaţii, de date, compilare şi
sistematizare de informaţii într-o bază de date
computerizată, închirierea timpului publicitar
în mediile de comunicare, consultanţă privind
strategiile de comunicare în relaţiile publice,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
publicitate, dezvoltarea de concepte publicitare,
servicii de aşezare în pagină pentru scopuri
publicitare, servicii de relaţii media, scrierea de
texte publicitare.
38. Telecomunicaţii, transmisie on-line de
publicaţii electronice, difuzarea de emisiuni
televizate, difuzare de programe de televiziune,
difuzarea la radio şi televiziune, difuzarea
(comunicarea) de informaţii prin televiziune,
transmitere de programe de televiziune,
difuzare de programe de televiziune retransmise
prin conectarea cablului la receptoarele
de televiziune, difuzare de informaţii prin
intermediul televiziunii, transmisie de date
computerizate prin televiziune, transmiterea
sistemelor de televiziune prin cablu, difuzare
de programe de televiziune transmise prin
legături de microunde la receptoarele de
televiziune, difuzare de programe de televiziune
prin cablu, radiodifuziune şi transmitere de
programe de televiziune, radiodifuziune de
programe de televiziune pe internet, servicii
de televiziune radiodifuzată pentru telefoane
mobile, difuzare de programe radio şi de
televiziune, radiodifuziune de programe de
televiziune folosind servicii video la cerere
şi de televiziune cu plată, difuzare de
informaţii financiare/economice prin intermediul

televiziunii, transmitere de programe radio şi de
televiziune, transmitere de ghiduri de programe
de televiziune interactive, difuzarea de emisiuni
televizate, difuzare de programe de teleshopping
prin intermediul televiziunii, servicii de transmisie
de text pe ecranul televizorului, transmisie şi
difuzare fără fir de programe de televiziune,
radiodifuziune şi transmitere de programe de
televiziune prin cablu, difuzare de programe
de radio şi televiziune, inclusiv prin reţele de
cablu, furnizarea accesului de telecomunicaţii
la programe de televiziune furnizate printr-
un serviciu la cerere, furnizare de informaţii
cu privire la radiodifuziunea prin cablu a
programelor de televiziune, radiodifuziune de
programe de televiziune şi radio prin reţele de
cablu sau fără fir, radiodifuziune şi transmitere de
programe radio, radiodifuziune sonoră digitală,
servicii de radiodifuziune, transmisie/difuzare de
programe radio, transmisie de informaţii prin
radio, difuzarea de informaţii prin intermediul
radioului, servicii de radiodifuziune prin internet,
difuzare de informaţii financiare/economice
prin radio, difuzare radiofonică de informaţii
şi alte programe, servicii de radiodifuziune
sonoră, vizuală şi prin cablu, radiodifuziune de
conţinut audiovizual şi multimedia pe internet,
transmisie de programe de radio şi televiziune
prin satelit, servicii de agenţie de presă,
furnizarea de forumuri online, flux continuu
(streaming) de date, difuzarea prin intermediul
televiziunii prin cablu, furnizarea accesului de
jurnale online, forumuri, galerii foto, camere
de discuţie şi buletine informative electronice
pentru transmisia şi diseminarea de mesaje
între utilizatori, asigurarea accesului la un
spaţiu multimedia on-line unde terţii pot încărca,
accesa, comenta şi clasifica text, conţinut grafic,
fotografic, video şi/sau audio, transmitere şi
punere în comun (sharing) de ştiri, informaţii,
imagini, înregistrări video şi audio, servicii de
agenţii de presă, furnizarea accesului la baze de
date, publicaţii electronice, reţele de computere
şi internet, furnizarea accesului la fotografii,
informaţii interactive furnizate on-line din baze de
date computerizate sau de pe internet, difuzarea
de informaţii în domeniul ştirilor, furnizate on-
line dintr-o bază de date computerizată sau de
pe internet, asigurare de acces şi închiriere de
timpi de acces la bază de date computerizate
sau la informaţii on-line, transmisie şi recepţie
(transmisie) de informaţii din bazele de date prin
intermediul reţelei de telecomunicaţii, asigurarea
accesului la telecomunicaţii şi a legăturilor la
bazele de date computerizate şi la internet,
difuzare de informaţii prin intermediul televiziunii
şi a radioului, transmitere pe internet de material
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video, filme, poze, imagini, text, fotografii,
conţinut media şi de informaţii, transmisia
simultană a unor programe de televiziune pe
mai multe canale, transmitere de mesaje scurte
(sms), de imagini, de voce, de sunete, de
muzică și de comunicații în format text între
dispozitive de telecomunicații mobile, transmisii
video, transmisie video prin rețele digitale,
transmisie video la cerere, difuzare de material
audio și video pe internet, transmitere de
conținut audio și video prin satelit, transmitere
de înregistrări audio și video în rețele, transmisie
continuă (streaming) de material video pe
internet, difuzare de programe video și audio
prin internet, servicii de difuzare video pe arii
restrânse (narrowcasting), servicii de difuzare
video, audio și tv, transmitere de conținut audio și
video prin linii isdn, transmitere de fișiere audio,
video, multimedia și de date, servicii de difuzare
audio și video prestate pe internet, furnizarea
accesului de telecomunicații la conținut video și
audio furnizat printr-un serviciu online de video
la cerere, furnizarea accesului de telecomunicații
la conținut video furnizat pe internet, transmitere
de conținut audio și video prin intermediul
rețelelor de calculatoare, transmitere de fișiere
audio, video, multimedia și de date, inclusiv
de fișiere descărcabile și de fișiere difuzate
într-o rețea globală de calculatoare, transmitere
pe internet de materiale video, filme, poze,
imagini, text, fotografii, jocuri, conținut creat
de utilizatori, conținut audio și de informații,
furnizarea accesului de telecomunicații la filme
și programe de televiziune, furnizat printr-
un serviciu video la cerere, radiodifuziune
de programe de televiziune folosind servicii
video la cerere și de televiziune cu plată,
transmisie continuă (streaming) de material
audio, video și audiovizual printr-o rețea
globală de calculatoare, transmitere de difuzări
digitale audio și video într-o rețea globală de
calculatoare, furnizarea accesului la un portal de
internet care conține programe video la cerere,
transmisii audio, video și multimedia prin internet
și alte rețele de comunicații.
41. Educaţie, instruire, activităţi sportive şi
culturale, divertisment, publicare de publicaţii
periodice, publicare electronică, publicare
multimedia, publicare de publicaţii electronice
altele decât cele publicitare, publicare de ziare,
de reviste, de buletine informative, servicii
de publicare, inclusiv servicii de publicare
electronică, servicii de editare de publicaţii
altele decât cele publicitare, publicare de
materiale şi publicaţii tipărite altele decât
cele publicitare, publicare de afişe informative,
publicare multimedia a ziarelor, revistelor, a

jurnalelor, furnizare de publicaţii electronice
nedescărcabile, servicii de publicare on-line,
servicii de publicare de text electronic altele
decât cele publicitare, publicarea de materiale
multimedia online altele decât cele publicitare,
servicii pentru publicarea buletinelor informative,
furnizare de publicaţii on-line nedescărcabile,
publicare online de ziare electronice, publicare
de texte, altele decât textele publicitare,
publicare de materiale tipărite în domeniul
educativ, publicare de cărti şi periodice
electronice online, publicare de ziare, periodice,
cataloage şi broşuri, servicii de publicare
şi reportaje (servicii prestate de reporteri),
publicare pe internet a unui ziar pentru clienţi,
publicare de texte sub formă de mijloace
electronice, publicare de reviste în format
electronic pe internet, publicare multimedia de
reviste, jurnale şi ziare, publicare de ghiduri
pentru învăţământ şi instruire, publicare de
broşuri cu informaţii despre programele de
televiziune, publicare de materiale tipărite în
format electronic pe internet, furnizare de
publicaţii electronice (care nu se pot descărca),
servicii de publicare de divertisment video digital,
audio şi multimedia, publicare de materiale
tipărite, cu excepţia textelor publicitare, sub
formă electronică, publicare de ziare electronice
accesibile prin intermediul unei reţele globale
de calculatoare, publicare on-line de cărti şi
reviste electronice (care nu pot fi descărcate),
publicare de materiale editoriale pe site-uri
accesibile printr-o reţea globală de calculatoare,
publicare de materiale care pot fi accesate prin
intermediul bazelor de date sau prin internet,
publicare de texte şi imagini, inclusiv in format
electronic, altele decât cele in scopuri publicitare,
servicii de bibliotecă online şi anume furnizare
de servicii de bibliotecă electronică referitoare la
ziare, reviste, fotografii şi imagini printr-o reţea
online de calculatoare, producţie de televiziune,
servicii ale studiourilor de televiziune, producţie
de filme pentru televiziune, închiriere de
programe de televiziune, producţie de
programe de televiziune, producţie de emisiuni
de televiziune, pregătire de programe de
televiziune, divertisment de radio şi televiziune,
montaj de programe de televiziune, prezentare
de programe de televiziune, producţie de
programe animate pentru televiziune, servicii
de divertisment radiofonic şi televizat, furnizare
de programe televizate de ştiri, producţie de
programe de televiziune prin cablu, servicii
de producţie de programe de televiziune,
divertisment de natura emisiunilor de ştiri
televizate, producţii de film, televiziune şi
radio, producţie de programe educative de
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televiziune, servicii de educaţie furnizate prin
televiziune, pregătire de programe radiofonice şi
de televiziune, închirierea de posturi de radio şi
televiziune, producţie de programe radiofonice
şi de televiziune, producţie de programe de
televiziune în direct, producţie de emisiuni
de televiziune de divertisment, producţie de
programe de divertisment pentru televiziune,
servicii oferite de studiouri de înregistrare pentru
televiziune, planificarea programelor de radio
şi de televiziune, servicii de educaţie furnizate
prin programe de televiziune, furnizare de filme
şi de programe de televiziune nedescărcabile
pe canale de televiziune cu plată, producţie
de programe pentru televiziunea prin cablu,
producţie de formate pentru programe de
televiziune, servicii de prezentatori de radio şi de
televiziune, pregătire şi producţie de programe
de radio şi televiziune, servicii ale studiourilor de
înregistrare, film, video şi televiziune, producţie
de programe de televiziune în direct pentru
divertisment, servicii de programe de ştiri pentru
radio sau televiziune, producţie de programe de
televiziune în direct cu scop educativ, servicii
de furnizare de divertisment sub formă de
programe de televiziune, producere de programe
de televiziune în vederea difuzării pe dispozitive
mobile, furnizare de programe multimedia de
divertisment prin servicii de televiziune, de
bandă largă, fără fir şi online, furnizare de
programe de televiziune, nedescărcabile, cu
ajutorul serviciilor de transmisie video la cerere,
divertisment radiofonic, producție de emisiuni
de radio (programare), instruire prin intermediul
radiodifuziunii, producţia de emisiuni radiofonice,
montaj de programe radiofonice, prezentare de
programe de radio, realizare de programe de
divertisment radiofonic, producţie şi prezentare
de programe de radio, servicii de educaţie
furnizate prin intermediul radioului, furnizarea
simultană a unor programe radio pe mai multe
posturi, nedescărcabile, servicii de redactarea şi
editarea de texte, altele decât cele publicitare,
servicii de publicare a publicaţiilor periodice
şi neperiodice, altele decât textele publicitare,
publicare electronică de texte şi materiale
tipărite, cu excepţia textelor publicitare, pe
internet, publicare de materiale tipărite, inclusiv
în format electronic, altele decât cele de uz
publicitar, servicii de reporteri de ştiri, furnizare
de reportaje de către agenţii de ştiri, publicare
de fotografii, fotoreportaje, fotografii, fotografii
aeriene, servicii ale unui fotograf/fotoreporter,
producție de casete video și videodiscuri,
producție de înregistrări video, producție de
casete video, producție de benzi video, producție
de filme video, producție de înregistrări audio

și video pe suporturi audio și video, producție
de filme video preînregistrate, înregistrări pe
benzi video (filmare), producție de materiale
video formative, servicii de producție video,
servicii pentru difuzarea de înregistrări video,
producție audio și video și fotografie, producție
de înregistrări sonore și/sau video, servicii de
înregistrări sonore și video de divertisment,
producție audio, video și multimedia și fotografie,
producție de înregistrări educative audio și video,
furnizare de divertisment video printr-un site
internet, servicii de divertisment prin intermediul
vizionării de materiale video, servicii de
producție de divertisment sub formă de materiale
video, servicii de bibliotecă electronică pentru
furnizare de informații electronice (inclusiv
informații de arhivă) sub formă de texte și
de informații audio și/sau video, producția
de emisiuni radiofonice, producție de emisiuni
de televiziune, producere de emisiuni-concurs
pentru televiziune, producție de emisiuni de
televiziune de divertisment, servicii pentru
producție de divertisment sub formă de emisiuni
de televiziune.

───────

(210) M 2021 07704 (111)182476
(151) 26/10/2021
(732) ARINVEST HOLDING SRL, STR.

PARCULUI NR. 2, JUDEȚUL
SUCEAVA, SUCEAVA, SUCEAVA,
ROMANIA

(740) CABINET N.D. GAVRIL, ŞTEFAN
NEGULESCU NR. 6A, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 011653, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena: 03.11.07; 03.11.24
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
43. Servicii de furnizare de alimente și
băuturi, servicii de cazare temporară, servicii
hoteliere, rezervări de hoteluri, servicii de
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case de vacanţă, servicii de recepţie pentru
cazare temporară (gestionarea sosirilor şi
plecărilor), servicii de unităţi de cazare
(hoteluri, pensiuni), servicii de lounge, servicii
de restaurant, servicii de bar, servicii de
cafenea, servicii de bufet pentru gustări
(snack-bar), servicii de cantină, servicii de
catering care constau în furnizarea de produse
alimentare şi băuturi, furnizarea de facilităţi
pentru camping, închirierea corturilor, închirierea
clădirilor transportabile, închirierea de (locuinţe
pentru) cazare temporară, închirierea sălilor
de şedinţe, închirierea aparatelor de gătit,
închirierea de scaune, mese, feţe de masă,
sticlărie, închirierea dozatoarelor de apă
potabilă, sculptură în alimente, decorarea de
alimente, informaţii şi consiliere cu privire la
prepararea de mâncăruri, servicii de bucătari
personali, servicii de informare, de consiliere
și de rezervare în legătură cu furnizarea de
alimente și băuturi, servicii de informare, de
consiliere și de rezervare în legătură cu cazarea
temporară.

───────

(210) M 2021 07705 (111)182344
(151) 26/10/2021
(732) GREEN VISION THIRTEEN

S.R.L., PIATA MICA NR. 30, AP.
1, JUDEȚUL SIBIU, SIBIU, SIBIU,
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STR. 11 IUNIE NR.
51, SC. A, ET. 1, AP. 4, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Lili Vanili ITALIAN ICE CREAM

(531) Clasificare Viena: 03.01.08; 08.03.25;
26.11.02; 27.05.01; 27.05.17; 08.01.18;
29.01.15

(591) Culori revendicate:roz, roșu, crem,
negru, Alb, gri, portocaliu, maro,
galben, albastru, mov

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

30. Înghețată, șerbeturi (înghețată), înghețată
vegană, conuri pentru înghețată, cornete pentru
înghețată, torturi de înghețată, înghețată pe
băț, batoane de înghețată, înghețată cu fructe,
înghețată de fructe, sosuri pentru înghețată,
înghețată din lapte, înghețată pe bază de iaurt
(predomină înghețata), înghețată sub formă de
sandviș, batoane de înghețată pe băț, dulciuri de
înghețată de iaurt.

───────

(210) M 2021 07708 (111)182345
(151) 26/10/2021
(732) GREEN VISION THIRTEEN S.R.L.,

STR. PIATA MICA, NR. 30, AP.
1, JUD. SIBIU, SIBIU, SIBIU,
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STR. 11 IUNIE, NR.
51, SC. A, ET. 1, AP. 4,SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

LILI'S
CAFE.BAR.RESTAURANT

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 26.01.01;
29.01.12; 26.11.02

clase:

(591) Culori revendicate: maro, visiniu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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43. Servicii de alimentație publică, servicii de
restaurante (servirea mesei), servicii de rezervări
la restaurant, servicii de restaurant și bar,
servicii de snack-baruri, servicii de localuri tip
snack-bar, furnizare de alimente și băuturi pentru
oaspeți, furnizare de alimente și băuturi în
bistrouri, pregătirea și furnizare de alimente și
băuturi destinate consumului imediat, servire
de alimente și băuturi în restaurante și baruri,
furnizare de alimente și băuturi în restaurante
și baruri, furnizare de alimente și băuturi
pentru oaspeți în restaurante, servire de
mâncare destinată consumului imediat, servicii
de ospitalitate (alimente și băuturi), asigurarea
de hrană și băuturi, închiriere de săli pentru
evenimente sociale, furnizare de spații special
amenajate pentru banchete și evenimente
sociale pentru ocazii speciale.

───────

(210) M 2021 07709 (111)182387
(151) 26/10/2021
(732) LILA ROSSA ENGROS SRL, B-

DUL VOLUNTARI NR.81A, JUDEȚ
ILFOV, VOLUNTARI, 077190,
ILFOV, ROMANIA

(540)

Lila Care

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
11. Aparate și instalații de iluminat, de incălzit,
de răcit, de producere a vaporilor, de coacere, de
uscare, de refrigerare, de ventilare, de distribuire
a apei și de uz sanitar.
20. Mobile, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nu din metal, pentru depozitare sau
transport, oase neprelucrate sau semiprelucrate,
coarne, fanoane de balenă sau sidef, scoici,
spumă de mare, chihlimbar galben.
21. Ustensile și recipienți pentru menaj sau
bucătărie, articole de bucătărie și veselă, cu
excepția furculițelor, cuțitelor și lingurilor, piepteni

și bureți, perii (cu excepția pensulelor), material
pentru perii, articole pentru curățare, sticlă brută
sau semiprelucrată, cu excepția sticlei pentru
construcții, sticlărie, porțelan și ceramică.

───────

(210) M 2021 07710 (111)182475
(151) 26/10/2021
(732) ARINVEST HOLDING SRL, STR.

PARCULUI NR. 2, JUD SUCEAVA,
SUCEAVA, SUCEAVA, ROMANIA

(740) CABINET N.D. GAVRIL SRL, STR.
ŞTEFAN NEGULESCU NR. 6A,SECT
1, BUCURESTI, 011653, ROMANIA

(540)

OLD TOWN SNAIL
(531) Clasificare Viena: 03.11.07; 27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
43. Servicii de furnizare de alimente și
băuturi, servicii de cazare temporară, servicii
hoteliere, rezervări de hoteluri, servicii de
case de vacanţă, servicii de recepţie pentru
cazare temporară (gestionarea sosirilor şi
plecărilor), servicii de unităţi de cazare
(hoteluri, pensiuni), servicii de lounge, servicii
de restaurant, servicii de bar, servicii de
cafenea, servicii de bufet pentru gustări
(snack-bar), servicii de cantină, servicii de
catering care constau în furnizarea de produse
alimentare şi băuturi, furnizarea de facilităţi
pentru camping, închirierea corturilor, închirierea
clădirilor transportabile, închirierea de (locuinţe
pentru) cazare temporară, închirierea sălilor
de şedinţe, închirierea aparatelor de gătit,
închirierea de scaune, mese, feţe de masă,
sticlărie, închirierea dozatoarelor de apă
potabilă, sculptură în alimente, decorarea de
alimente, informaţii şi consiliere cu privire la
prepararea de mâncăruri, servicii de bucătari
personali, servicii de informare, de consiliere
și de rezervare în legătură cu furnizarea de
alimente și băuturi, servicii de informare, de
consiliere și de rezervare în legătură cu cazarea
temporară.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 06/2022

1326

(210) M 2021 07712 (111)182571
(151) 26/10/2021
(732) SISTEME DE VENTILATIE HVAC

SRL, STR. REMUS OPREANU,
NR. 8, LOT. 2, BIROU 2, BL. A1,
ET. PARTER, JUD. CONSTANȚA,
CONSTANTA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR. MIHAI
VELICIU, NR. 21, APT. 1, JUD CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(540)

HVAC SYSTEMS State
of the art systems

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.05;
26.01.04; 29.01.13

clase:
35. Publicitate și marketing, lucrări de birou,
servicii de administrare comercială a francizelor,
comerț online și offline cu aparate de ventilat,
aparate de încălzit, aparate frigorifice, aparate și
instalații pentru generarea de energie electrică,
hvac, aparate electrice, instalații termice solare.
37. Instalare de uzine, întreținere de rutină
a aparatelor de ventilat, întreținere de rutină
a aparatelor de încălzit, întreținere de rutină
a aparatelor frigorifice, întreținere de rutină
a aparatelor de aer condiționat, întreținere
de rutină a aparatelor de uscat, întreținere,
service și reparare de aparate și instalații
pentru generarea de energie electrică, instalare,
întreținere și reparare hvac (încălzire, ventilare
și climatizara aerului), instalare de materiale
izolatoare, instalare și reparații de aparate
electrice, instalare și întreținere de instalații
termice solare.

42. Proiectare și planificare tehnică de instalații
de încălzire, proiectare de instalații industriale,
consultanță în domeniul desenului tehnic în
construcții, consultanță în domeniul proiectării
tehnologice, evaluări tehnice privind designul,
proiectare de instalații de încălzire, servicii de
inginerie în materie de proiectare de structuri,
servicii de proiectare tehnică de instalații pentru
alimentare cu apă, servicii de proiectare tehnică
de aparate și instalații de răcire.

───────

(210) M 2021 07714 (111)182488
(151) 26/10/2021
(732) MARSILIAN TECHNOLOGIES,

STR. MAREȘAL ALEXANDRU
AVERESCU, NR. 6, BL. L1, SC.
3, AP. 4, JUD. DOLJ, CRAIOVA,
DOLJ, ROMANIA

(540)

WANDERMA
(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 26.11.13;

29.01.12

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

44. Servicii oferite de clinici, clinici medicale,
servicii ale clinicilor medicale, servicii mobile ale
clinicilor medicale, servicii medicale oferite de
clinici medicale, servicii de clinici medicale și de
sănătate, servicii de clinici de chirurgie estetică și
plastică, servicii de tratamente medicale oferite
de clinici și spitale, servicii oferite de chirurgie
estetică și plastică, servicii oferite de chirurgie

(591) Culori revendicate: gri, albastru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

(591) Culori revendicate: galben (HEX
             #c5b356), maro (HEX #94662c)
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estetică, servicii dermatologice pentru tratarea
afecțiunilor pielii.

───────

(210) M 2021 07718 (111)182442
(151) 26/10/2021
(732) ALEXANDRU NASTAS, ŞOS.

PANTELIMON NR.367, BL.A3,
SC.1, ET.6, AP.27, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) RODALL SRL AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA SRL,
STR. POLONĂ NR. 115, BL. 15, SC.
A, APT.19, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
010497, ROMANIA

(540)

MEDCRAFT

(531) Clasificare Viena: 24.01.05; 27.05.01;
27.05.03; 27.05.17

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

44. Servicii medicale, servicii de analize
medicale în cadrul tratamentului pentru
persoane, prestate de un laborator medical,
servicii de analize medicale pentru tratarea
persoanelor, servicii de îngrijire medicală, servicii
ale clinicilor medicale, servicii oferite de spitale,
sanatorii, servicii de asistenţă medicală, servicii
oferite de centre de sănătate, terapie fizică,
servicii de igienă şi frumuseţe pentru oameni.

───────

(210) M 2021 07719 (111)182439
(151) 26/10/2021
(732) LILICA-SIMONA ATINGE,

STR. SMARANDA BRAESCU
NR.35, BL.11G, SC.4, ET.3,
AP.62, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(740) RODALL SRL AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA SRL,
STR. POLONA NR. 115, BL. 15, SC.
A, APT.19, SECTOR 1, BUCURESTI,
010497, ROMANIA

(540)

REPTILAND
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale, servicii educative, de
divertisment și sportive, servicii oferite de
parcuri de distracție și tematice, târguri, grădini
zoologice și muzee (divertisment), divertisment
de tipul parcurilor de atracții, divertisment de
tipul parcurilor acvatice și centrelor recreative,
servicii de exploatare a grădinilor botanice,
organizarea de expoziții la muzeu, furnizare
de instalații de muzeu pentru prezentări,
furnizare de instalații de muzeu pentru expoziții,
furnizare de instalații pentru muzee, furnizare
de spații pentru parcuri tematice, furnizare
de spații pentru parcuri de distracții, servicii
oferite de muzee, servicii oferite de parcuri
de distracție, servicii ale parcurilor tematice,
servicii asigurate de grădinile zoologice, servicii
oferite de parcuri tematice, servicii specifice
parcurilor de aventură, servicii de divertisment
sub formă de spectacole în parcuri de
distracții, coordonare de expoziții în scopuri
recreative, coordonare de expoziții cu scop
educativ, coordonare de expoziții în scopuri de
divertisment, organizare de expoziții de animale,
organizare de expoziții educaționale, organizare
de seminarii educaționale, organizarea de
demonstrații în scopuri educaționale.

───────
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(210) M 2021 07723 (111)182487
(151) 26/10/2021
(732) AXIPLUS DENT SRL, SPLAIUL

UNIRII, NR. 33, BL. M4, SC. 2,
AP. 46, SECTOR 3, BUCURESTI,
030124, ROMANIA

(540)

Advanced Dentistry

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
26.01.01

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

44. Servicii de stomatologie estetică, servicii
de stomatologie, consiliere în domeniul
stomatologiei, furnizare de informații despre
stomatologie, servicii de igienă dentară, servicii
de anestezie dentară, servicii oferite de clinici
dentare, montare de pietre prețioase în proteze
dentare.

───────

(210) M 2021 07724 (111)182683
(151) 26/10/2021
(732) OCTAV PENCU, SOS. MIHAI

BRAVU NR. 64-88, BL. P7,
SC.1, ET.3, AP.14,SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

stubborn

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
25. Articole de imbracaminte si incaltaminte,
articole pentru acoperirea capului.

───────

(210) M 2021 07730 (111)182577
(151) 26/10/2021
(732) NETAGRO SRL, ȘOS.

ȘTEFĂNEȘTI NR. 13, JUD. ILFOV,
ȘTEFĂNEȘTII DE JOS, 077175,
ILFOV, ROMANIA

(540)

STIMseed
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
1. Fertilizatori lichizi.

───────
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(210) M 2021 07733 (111)182578
(151) 26/10/2021
(732) NETAGRO SRL, SOS.

STEFANESTI NR. 13, JUDETUL
ILFOV, STEFANESTII DE JOS,
077175, ILFOV, ROMANIA

(540)

Biostart
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
1. Îngrășăminte chimice.

───────

(210) M 2021 07735 (111)182582
(151) 26/10/2021
(732) NETAGRO SRL, SOS.

STEFANESTI NR. 13, JUDETUL
ILFOV, STEFANESTII DE JOS,
077175, ILFOV, ROMANIA

(540)

Nitrospeed
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
1. Fertilizatori lichizi.

───────

(210) M 2021 07736 (111)182539
(151) 26/10/2021
(732) LILA ROSSA ENGROS SRL,

B-DUL VOLUNTARI NR.81 A,
JUDETUL ILFOV, VOLUNTARI,
077190, ILFOV, ROMANIA

(540)

nunukids

(531) Clasificare Viena: 27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse de parfumerie,
uleiuri esențiale, preparate pentru albit și
alte substanțe pentru spălat, preparate pentru
curățare, lustruire, degresare și șlefuire.
12. Vehicule, aparate de locomoție terestră,
aeriană sau navală.
20. Mobile, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nu din metal, pentru depozitare sau
transport, oase neprelucrate sau semiprelucrate,
coarne, fanoane de balenă sau sidef, scoici,
spumă de mare, chihlimbar galben.
28. Jocuri, jucării și articole pentru joacă,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și sport, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun.

───────

(210) M 2021 07744 (111)182713
(151) 27/10/2021
(732) SC NEGOCIAT.RO SRL, STR.

LUCIAN BLAGA 90, JUDEŢ ALBA,
SEBES, 515800, ALBA, ROMANIA

(540)

Negociat.ro e magazinul tau

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Servicii de comenzi online, servicii de
comenzi online computerizate.

───────
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(210) M 2021 07758 (111)182445
(151) 27/10/2021
(732) MIHÁLY EDE, STR. SARKADI

ELEK NR. 20, JUD. HARGHITA,
MIERCUREA CIUC, 530200,
HARGHITA, ROMANIA

(740) HARCOV API SRL, NICOLAE IORGA,
BL.10E, SC.B, AP.9, JUD. COVASNA,
SFANTU GHEORGHE, 520089,
COVASNA, ROMANIA

(540)

M MIHÁLY ÉS FIAI

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.04; 27.05.24; 25.01.25

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

32. Băuturi din fructe, fără alcool, extracte
din fructe fără alcool, băuturi nealcoolice,
băuturi carbogazoase nealcoolice, siropuri
pentru băuturi nealcoolice, siropuri pentru
prepararea băuturilor nealcoolice, băuturi de
fructe, băuturi din fructe și sucuri de fructe,
siropuri pentru pregătirea băuturilor nealcoolice,
siropuri pentru prepararea băuturilor răcoritoare,
băuturi nealcoolice pe bază de fructe, băuturi
nealcoolice care constau în principal din sucuri
de fructe.
33. Băuturi alcoolice (cu excepția berii), băuturi
spirtoase, extracte din fructe cu alcool, băuturi
alcoolice distilate pe bază de cereale, băuturi
alcoolice pre-amestecate, băuturi alcoolice
spirtoase, băuturi alcoolice din fructe, băuturi
alcoolice care conțin fructe, băuturi distilate,
băuturi aperitiv, preparate alcoolice pentru
fabricarea băuturilor, preparate pentru fabricarea
băuturilor alcoolice, băuturi spirtoase tonice
aromatizate, băuturi răcoritoare aromatizate,
băuturi slab alcoolizate, băuturi alcoolice pre-
amestecate, altele decât cele bazate pe bere,
băuturi alcoolice energizante.

───────

(210) M 2021 07760 (111)182611
(151) 27/10/2021
(732) KARNE.RO SOCIETY SRL,

STR DEJ, NR.11, BL.90, SC.A,
ET.2, AP.5, CAM.5, JUD. TIMIȘ,
TIMISOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

KARNE RO
În conformitate cu prevederile art. 22 din
Legea nr. 84/1998, republicată, conform

adresei înregistrată cu nr. OSIM 1006131 din
data 01.03.2022, solicitantul nu revendică un
drept exclusiv asupra denumirii: KARNE RO.

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
03.04.01; 03.04.13; 11.01.03

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

29. Cârnați afumați, cârnați cruzi, cârnăciori
din intestine de porc (andouillettes), caltaboș,
caltaboși (cârnați), carne, cârnați, aspic de
carne, carne afumata, carne congelată, carne de
pasăre, carne de porc, carne de porc conservată,
carne de porc gătită lent la cuptor (pulled pork),
carne de pui proaspătă, carne de rață, 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 feliată, carne pentru cârnați, carne
preparată, carne proaspătă, carne proaspătă de
pasăre, carne procesată, carne tocată, carne
și produse din carne, chiftele de hamburger
negătite, chiftele din carne de vită, cărnuri,
cotlete de porc, felii de carne de oaie, ficat
de porc, file din piept de pui, friptură de
porc, friptură de vită, hamburgeri, hamburgeri
de carne, friptură de carne de porc, fripturi,
friptură de pasăre, friptură de rață, hamburgeri
de curcan, măduvă de animale, de uz alimentar,
pastramă, hamburgeri de vită, hamburgeri din

(591) Culori revendicate: roșu (Pantone
f72a2d)
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carne de pui, jambon, jumări de porc, mezeluri,
pastramă de porc, pastramă de rață, pastramă
din carne de vită, produse din carne de miel,
produse de curcan, produse din carne sub formă
de hamburgeri, pui, pulpe de pui, pulpă, rațe
sărate presate, salam, șorici de porc umflat,
șuncă, tobă.

───────

(210) M 2021 07762 (111)182208
(151) 27/10/2021
(732) KT & G CORPORATION, STR. 71,

BEOTKKOT-GIL, DAEDEOK-GU,
DAEJEON, REPUBLICA COREEA

(740) ZMP INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, STR. C. A. ROSETTI NR. 17,
SECTOR 2, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

BOHEM BLUE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
34. Tutun, ţigări/ţigarete, ţigări de foi, tutun de
prizat, hârtie pentru ţigări/ţigarete, pipe de tutun,
filtre pentru ţigări/ţigarete, tabachere pentru
ţigări/ţigarete (nu din metale preţioase), punguţe
cu tutun, brichete pentru ţigări/ţigarete (nu
din metale preţioase), chibrituri, dispozitive de
curăţat pipe de tutun, scrumiere pentru fumători
(nu din metale preţioase), foarfeci (tăietoare)
pentru ţigări de foi.

───────

(210) M 2021 07765 (111)182209
(151) 27/10/2021
(732) KT & G CORPORATION, STR. 71,

BEOTKKOT-GIL, DAEDEOK-GU,
DAEJEON, REPUBLICA COREEA

(740) ZMP INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, STR. C. A. ROSETTI NR. 17,
SECTOR 2, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

BOHEM IVORY
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

34. Tutun, ţigări/ţigarete, ţigări de foi, tutun de
prizat, hârtie pentru ţigări/ţigarete, pipe de tutun,
filtre pentru ţigări/ţigarete, tabachere pentru
ţigări/ţigarete (nu din metale preţioase), punguţe
cu tutun, brichete pentru ţigări/ţigarete (nu
din metale preţioase), chibrituri, dispozitive de
curăţat pipe de tutun, scrumiere pentru fumători
(nu din metale preţioase), foarfeci (tăietoare)
pentru ţigări de foi.

───────

(210) M 2021 07766 (111)182210
(151) 27/10/2021
(732) KT & G CORPORATION, 71,

BEOTKKOT-GIL, DAEDEOK-GU,
DAEJEON, REPUBLICA COREEA

(740) ZMP INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, STR. C. A. ROSETTI NR. 17,
SECTOR 2, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

BOHEM RED
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
34. Tutun, ţigări/ţigarete, ţigări de foi, tutun de
prizat, hârtie pentru ţigări/ţigarete, pipe de tutun,
filtre pentru ţigări/ţigarete, tabachere pentru
ţigări/ţigarete (nu din metale preţioase), punguţe
cu tutun, brichete pentru ţigări/ţigarete (nu
din metale preţioase), chibrituri, dispozitive de
curăţat pipe de tutun, scrumiere pentru fumători
(nu din metale preţioase), foarfeci (tăietoare)
pentru ţigări de foi.

───────
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(210) M 2021 07772 (111)182416
(151) 27/10/2021
(732) S.C. 2A FARM S.R.L., CALEA

BUCURESTI, NR. 44, BL. P5,
SC. 1, AP. 47, JUDETUL DOLJ,
CRAIOVA, DOLJ, ROMANIA

(740) S.C. INTELECTUAL TRADEMARKS
SRL, STR. NICOLAE LABIS, NR.15A,
BL.2, AP.13, CASUTA POSTALA
640, BRASOV, 500171, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

Essentivum GOLD PharmA-Z

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
29.01.15

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

5. Suplimente alimentare si preparate dietetice,
antioxidanți, antioxidanți care conțin enzime,
antioxidanți de uz dietetic, antioxidanți de
uz medicinal, antioxidanți derivați din miere,
suplimente alimentare, suplimente alimentare
alcătuite în principal din magneziu, săruri de
ape minerale, suplimente alimentare alcătuite
în principal din calciu, suplimente alimentare
alcătuite în principal din fier, suplimente
alimentare antioxidante, suplimente alimentare
cu acid folic, suplimente alimentare cu
efect cosmetic, suplimente alimentare cu
isoflavone de soia, suplimente alimentare
lichide, suplimente alimentare medicinale,
suplimente alimentare pe bază de albumină,
suplimente alimentare pe bază de cărbune
activ, suplimente alimentare pe bază de drojdie,
suplimente alimentare pe bază de enzime,
suplimente alimentare pe bază de germeni
de grâu, suplimente alimentare pe bază de
glucoză, suplimente alimentare pe bază de
lecitină, suplimente alimentare pe bază de
lăptișor de matcă, suplimente alimentare pe
bază de minerale, suplimente alimentare pe
bază de polen, suplimente alimentare pe bază
de propolis, suplimente alimentare pe bază de

pudră de acai, suplimente alimentare pe bază
de semințe de in, suplimente alimentare pe
bază de ulei de semințe de in, suplimente
alimentare pentru persoanele cu nevoi dietetice
speciale, suplimente alimentare pentru sportivi,
suplimente alimentare pentru îmbunătățirea
formei fizice și a rezistenței, suplimente lichide
cu vitamine, suplimente dietetice și nutritive,
suplimente dietetice sub formă de prafuri
pentru băuturi, suplimente dietetice sub formă
de prafuri cu arome de fructe, suplimente
dietetice pentru oameni, altele decât cele
de uz medical, suplimente dietetice pentru
oameni și animale, suplimente dietetice pentru
copii mici, suplimente dietetice pentru controlul
colesterolului, suplimente dietetice pentru
consumul uman, suplimente dietetice pentru
animale de companie, sub forma unui amestec
pudră pentru băuturi, suplimente dietetice pe
bază de grâu, suplimente dietetice pe bază
de cazeină, suplimente dietetice din polen de
pin, suplimente dietetice de proteine sub formă
de praf de proteine, suplimente dietetice cu
proteine de soia, suplimente dietetice care
conțin vitamine, suplimente dietetice care conțin
oligoelemente, suplimente dietetice care conțin
aminoacizi, suplimente dietetice alimentare
folosite pentru post modificat, suplimente cu
vitamine utilizate în dializa renală de uz
meical, suplimente antioxidante de uz medical,
suplimente alimentare sub formă de prafuri
de spori de ganoderma lucidum, suplimente
alimentare realizate în principal din vitamine,
suplimente alimentare realizate în principal
din minerale, suplimente alimentare proteice,
tablete de vitamine efervescente, tablete de
vitamine, suplimente vitaminice și minerale,
suplimente probiotice, suplimente prebiotice,
suplimente pe bază de vitamine, suplimente
pe bază de plante pentru persoanele cu
nevoi dietetice speciale, suplimente pe bază
de plante, suplimente nutritive sub formă de
prafuri pentru băuturi, de tip instant, suplimente
nutritive pe bază de alginat, suplimente
nutritive nu de uz medical, suplimente nutritive
minerale, suplimente nutritive fortifiante, care
conțin preparate parafarmaceutice, utilizate
profilactic și pentru persoanele în convalescență,
suplimente nutritive care conțin în principal zinc,
suplimente nutritive care conțin în principal
magneziu, suplimente nutritive care conțin în
principal fier, suplimente nutritive care conțin
în principal calciu, suplimente nutritive care
conțin extracte de ciuperci, suplimente nutritive,
suplimente naturale dietetice pentru tratamentul
claustrofobiei, suplimente minerale dietetice de
uz uman, vitamine și preparate cu vitamine,

(591) Culori revendicate: negru, portocaliu,
galben, alb, auriu
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vitamine pentru perioada prenatală, vitamine
gumate (medicinale), preparate cu vitamine.

───────

(210) M 2021 07776 (111)182417
(151) 27/10/2021
(732) S.C. 2A FARM S.R.L., CALEA

BUCUREȘTI NR. 44, BL. P5, SC.
1, AP. 47, JUD. DOLJ, CRAIOVA,
DOLJ, ROMANIA

(740) S.C. INTELECTUAL TRADEMARKS
SRL, STR. NICOLAE LABIȘ NR.15A,
BL.2, AP.13, CĂSUȚA POȘTALĂ 640,
JUD. BRAȘOV, BRAȘOV, 500171,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

OSTEO VITAL
GOLD PharmA-Z

(531) Clasificare Viena: 29.01.02; 29.01.03;
29.01.04; 29.01.06; 27.05.01; 27.05.17;
02.09.22; 26.01.03; 26.01.14; 26.04.02;
26.04.18

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

5. Suplimente alimentare si preparate dietetice,
antioxidanți, antioxidanți care conțin enzime,
antioxidanți de uz dietetic, antioxidanți de
uz medicinal, antioxidanți derivați din miere,
suplimente alimentare, suplimente alimentare
alcătuite în principal din magneziu, săruri de
ape minerale, suplimente alimentare alcătuite
în principal din calciu, suplimente alimentare
alcătuite în principal din fier, suplimente
alimentare antioxidante, suplimente alimentare
cu acid folic, suplimente alimentare cu
efect cosmetic, suplimente alimentare cu
isoflavone de soia, suplimente alimentare
lichide, suplimente alimentare medicinale,

suplimente alimentare pe bază de albumină,
suplimente alimentare pe bază de cărbune
activ, suplimente alimentare pe bază de drojdie,
suplimente alimentare pe bază de enzime,
suplimente alimentare pe bază de germeni
de grâu, suplimente alimentare pe bază de
glucoză, suplimente alimentare pe bază de
lecitină, suplimente alimentare pe bază de
lăptișor de matcă, suplimente alimentare pe
bază de minerale, suplimente alimentare pe
bază de polen, suplimente alimentare pe bază
de propolis, suplimente alimentare pe bază de
pudră de acai, suplimente alimentare pe bază
de semințe de in, suplimente alimentare pe
bază de ulei de semințe de in, suplimente
alimentare pentru persoanele cu nevoi dietetice
speciale, suplimente alimentare pentru sportivi,
suplimente alimentare pentru îmbunătățirea
formei fizice și a rezistenței, suplimente lichide
cu vitamine, suplimente dietetice și nutritive,
suplimente dietetice sub formă de prafuri
pentru băuturi, suplimente dietetice sub formă
de prafuri cu arome de fructe, suplimente
dietetice pentru oameni, altele decât cele
de uz medical, suplimente dietetice pentru
oameni și animale, suplimente dietetice pentru
copii mici, suplimente dietetice pentru controlul
colesterolului, suplimente dietetice pentru
consumul uman, suplimente dietetice pentru
animale de companie, sub forma unui amestec
pudră pentru băuturi, suplimente dietetice pe
bază de grâu, suplimente dietetice pe bază
de cazeină, suplimente dietetice din polen de
pin, suplimente dietetice de proteine sub formă
de praf de proteine, suplimente dietetice cu
proteine de soia, suplimente dietetice care
conțin vitamine, suplimente dietetice care conțin
oligoelemente, suplimente dietetice care conțin
aminoacizi, suplimente dietetice alimentare
folosite pentru post modificat, suplimente
cu vitamine utilizate în dializa renală de
uz medicală, suplimente antioxidante de uz
medical, suplimente alimentare sub formă
de prafuri de spori de ganoderma lucidum,
suplimente alimentare realizate în principal din
vitamine, suplimente alimentare realizate în
principal din minerale, suplimente alimentare
proteice, tablete de vitamine efervescente,
tablete de vitamine, suplimente vitaminice și
minerale, suplimente probiotice, suplimente
prebiotice, suplimente pe bază de vitamine,
suplimente pe bază de plante pentru persoanele
cu nevoi dietetice speciale, suplimente pe bază
de plante, suplimente nutritive sub formă de
prafuri pentru băuturi, de tip instant, suplimente
nutritive pe bază de alginat, suplimente
nutritive nu de uz medical, suplimente nutritive

(591) Culori revendicate: alb, albastru, 
verde,galben, gri
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minerale, suplimente nutritive fortifiante, care
conțin preparate parafarmaceutice, utilizate
profilactic și pentru persoanele în convalescență,
suplimente nutritive care conțin în principal zinc,
suplimente nutritive care conțin în principal
magneziu, suplimente nutritive care conțin în
principal fier, suplimente nutritive care conțin
în principal calciu, suplimente nutritive care
conțin extracte de ciuperci, suplimente nutritive,
suplimente naturale dietetice pentru tratamentul
claustrofobiei, suplimente minerale dietetice de
uz uman, vitamine și preparate cu vitamine,
vitamine pentru perioada prenatală, vitamine
gumate (medicinale), preparate cu vitamine.

───────

(210) M 2021 07777 (111)182612
(151) 27/10/2021
(732) S.C. 2A FARM S.R.L., CALEA

BUCURESTI NR. 44, BL. P5, SC.
1, AP. 47, JUD. DOLJ, CRAIOVA,
DOLJ, ROMANIA

(740) S.C. INTELECTUAL TRADEMARKS
SRL, STR. NICOLAE LABIȘ, NR.15A,
BL.2, AP.13, CĂSUȚA POȘTALĂ 640,
JUD. BRAȘOV, BRAȘOV, 500171,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

PharmA-Z PROSTATIS Zn
+B6 supliment alimentar

(531) Clasificare Viena: 29.01.01; 29.01.04;
29.01.05; 29.01.06; 27.05.01; 27.05.17;
26.11.01; 26.11.06

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

5. Suplimente alimentare si preparate dietetice,
antioxidanți, antioxidanți care conțin enzime,
antioxidanți de uz dietetic, antioxidanți de

uz medicinal, antioxidanți derivați din miere,
suplimente alimentare, suplimente alimentare
alcătuite în principal din magneziu, săruri de
ape minerale, suplimente alimentare alcătuite
în principal din calciu, suplimente alimentare
alcătuite în principal din fier, suplimente
alimentare antioxidante, suplimente alimentare
cu acid folic, suplimente alimentare cu
efect cosmetic, suplimente alimentare cu
isoflavone de soia, suplimente alimentare
lichide, suplimente alimentare medicinale,
suplimente alimentare pe bază de albumină,
suplimente alimentare pe bază de cărbune
activ, suplimente alimentare pe bază de drojdie,
suplimente alimentare pe bază de enzime,
suplimente alimentare pe bază de germeni
de grâu, suplimente alimentare pe bază de
glucoză, suplimente alimentare pe bază de
lecitină, suplimente alimentare pe bază de
lăptișor de matcă, suplimente alimentare pe
bază de minerale, suplimente alimentare pe
bază de polen, suplimente alimentare pe bază
de propolis, suplimente alimentare pe bază de
pudră de acai, suplimente alimentare pe bază
de semințe de in, suplimente alimentare pe
bază de ulei de semințe de in, suplimente
alimentare pentru persoanele cu nevoi dietetice
speciale, suplimente alimentare pentru sportivi,
suplimente alimentare pentru îmbunătățirea
formei fizice și a rezistenței, suplimente lichide
cu vitamine, suplimente dietetice și nutritive,
suplimente dietetice sub formă de prafuri
pentru băuturi, suplimente dietetice sub formă
de prafuri cu arome de fructe, suplimente
dietetice pentru oameni, altele decât cele
de uz medical, suplimente dietetice pentru
oameni și animale, suplimente dietetice pentru
copii mici, suplimente dietetice pentru controlul
colesterolului, suplimente dietetice pentru
consumul uman, suplimente dietetice pentru
animale de companie, sub forma unui amestec
pudră pentru băuturi, suplimente dietetice pe
bază de grâu, suplimente dietetice pe bază
de cazeină, suplimente dietetice din polen de
pin, suplimente dietetice de proteine sub formă
de praf de proteine, suplimente dietetice cu
proteine de soia, suplimente dietetice care
conțin vitamine, suplimente dietetice care conțin
oligoelemente, suplimente dietetice care conțin
aminoacizi, suplimente dietetice alimentare
folosite pentru post modificat, suplimente cu
vitamine utilizate în dializa renală de uz
medical, suplimente antioxidante de uz medical,
suplimente alimentare sub formă de prafuri
de spori de ganoderma lucidum, suplimente
alimentare realizate în principal din vitamine,
suplimente alimentare realizate în principal

(591) Culori revendicate: mov, roșu, alb,
albastru
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din minerale, suplimente alimentare proteice,
tablete de vitamine efervescente, tablete de
vitamine, suplimente vitaminice și minerale,
suplimente probiotice, suplimente prebiotice,
suplimente pe bază de vitamine, suplimente
pe bază de plante pentru persoanele cu
nevoi dietetice speciale, suplimente pe bază
de plante, suplimente nutritive sub formă de
prafuri pentru băuturi, de tip instant, suplimente
nutritive pe bază de alginat, suplimente
nutritive nu de uz medical, suplimente nutritive
minerale, suplimente nutritive fortifiante, care
conțin preparate parafarmaceutice, utilizate
profilactic și pentru persoanele în convalescență,
suplimente nutritive care conțin în principal zinc,
suplimente nutritive care conțin în principal
magneziu, suplimente nutritive care conțin în
principal fier, suplimente nutritive care conțin
în principal calciu, suplimente nutritive care
conțin extracte de ciuperci, suplimente nutritive,
suplimente naturale dietetice pentru tratamentul
claustrofobiei, suplimente minerale dietetice de
uz uman, vitamine și preparate cu vitamine,
vitamine pentru perioada prenatală, vitamine
gumate (medicinale), preparate cu vitamine.

───────

(210) M 2021 07778 (111)182414
(151) 27/10/2021
(732) S.C. 2A FARM S.R.L., CALEA

BUCURESTI, NR. 44, BL. P5,
SC. 1, AP. 47, JUDETUL DOLJ,
CRAIOVA, DOLJ, ROMANIA

(740) S.C. INTELECTUAL TRADEMARKS
SRL, STR. NICOLAE LABIS, NR.15A,
BL.2, AP.13, CASUTA POSTALA 640,
JUDETUL BRASOV, BRASOV, 500171,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

REVIGO IMUNITY PharmA-Z

galben, verde, mov, roz, rosu, albastru

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

5. Suplimente alimentare si preparate dietetice,
antioxidanți, antioxidanți care conțin enzime,
antioxidanți de uz dietetic, antioxidanți de
uz medicinal, antioxidanți derivați din miere,
suplimente alimentare, suplimente alimentare
alcătuite în principal din magneziu, săruri de
ape minerale, suplimente alimentare alcătuite
în principal din calciu, suplimente alimentare
alcătuite în principal din fier, suplimente
alimentare antioxidante, suplimente alimentare
cu acid folic, suplimente alimentare cu
efect cosmetic, suplimente alimentare cu
isoflavone de soia, suplimente alimentare
lichide, suplimente alimentare medicinale,
suplimente alimentare pe bază de albumină,
suplimente alimentare pe bază de cărbune
activ, suplimente alimentare pe bază de drojdie,
suplimente alimentare pe bază de enzime,
suplimente alimentare pe bază de germeni
de grâu, suplimente alimentare pe bază de
glucoză, suplimente alimentare pe bază de
lecitină, suplimente alimentare pe bază de
lăptișor de matcă, suplimente alimentare pe
bază de minerale, suplimente alimentare pe
bază de polen, suplimente alimentare pe bază
de propolis, suplimente alimentare pe bază de
pudră de acai, suplimente alimentare pe bază
de semințe de in, suplimente alimentare pe
bază de ulei de semințe de in, suplimente
alimentare pentru persoanele cu nevoi dietetice
speciale, suplimente alimentare pentru sportivi,
suplimente alimentare pentru îmbunătățirea
formei fizice și a rezistenței, suplimente lichide
cu vitamine, suplimente dietetice și nutritive,
suplimente dietetice sub formă de prafuri
pentru băuturi, suplimente dietetice sub formă
de prafuri cu arome de fructe, suplimente
dietetice pentru oameni, altele decât cele
de uz medical, suplimente dietetice pentru
oameni și animale, suplimente dietetice pentru
copii mici, suplimente dietetice pentru controlul
colesterolului, suplimente dietetice pentru
consumul uman, suplimente dietetice pentru
animale de companie, sub forma unui amestec
pudră pentru băuturi, suplimente dietetice pe
bază de grâu, suplimente dietetice pe bază
de cazeină, suplimente dietetice din polen de
pin, suplimente dietetice de proteine sub formă
de praf de proteine, suplimente dietetice cu
proteine de soia, suplimente dietetice care
conțin vitamine, suplimente dietetice care conțin
oligoelemente, suplimente dietetice care conțin
aminoacizi, suplimente dietetice alimentare
folosite pentru post modificat, suplimente cu
vitamine utilizate în dializa renală de uz

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.15
(591) Culori revendicate: negru, portocaliu,
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medical, suplimente antioxidante de uz medical,
suplimente alimentare sub formă de prafuri
de spori de ganoderma lucidum, suplimente
alimentare realizate în principal din vitamine,
suplimente alimentare realizate în principal
din minerale, suplimente alimentare proteice,
tablete de vitamine efervescente, tablete de
vitamine, suplimente vitaminice și minerale,
suplimente probiotice, suplimente prebiotice,
suplimente pe bază de vitamine, suplimente
pe bază de plante pentru persoanele cu
nevoi dietetice speciale, suplimente pe bază
de plante, suplimente nutritive sub formă de
prafuri pentru băuturi, de tip instant, suplimente
nutritive pe bază de alginat, suplimente
nutritive nu de uz medical, suplimente nutritive
minerale, suplimente nutritive fortifiante, care
conțin preparate parafarmaceutice, utilizate
profilactic și pentru persoanele în convalescență,
suplimente nutritive care conțin în principal zinc,
suplimente nutritive care conțin în principal
magneziu, suplimente nutritive care conțin în
principal fier, suplimente nutritive care conțin
în principal calciu, suplimente nutritive care
conțin extracte de ciuperci, suplimente nutritive,
suplimente naturale dietetice pentru tratamentul
claustrofobiei, suplimente minerale dietetice de
uz uman, vitamine și preparate cu vitamine,
vitamine pentru perioada prenatală, vitamine
gumate (medicinale), preparate cu vitamine.

───────

(210) M 2021 07779 (111)182415
(151) 27/10/2021
(732) S.C. 2A FARM S.R.L., CALEA

BUCURESTI, NR. 44, BL. P5,
SC. 1, AP. 47, JUDETUL DOLJ,
CRAIOVA, DOLJ, ROMANIA

(740) S.C. INTELECTUAL TRADEMARKS
SRL, STR. NICOLAE LABIS, NR.15A,
BL.2, AP.13, CASUTA POSTALA 640,
JUDETUL BRASOV, BRASOV, 500171,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

Sinutens forte PharmA-Z

verde, galben, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Suplimente alimentare si preparate dietetice,
antioxidanți, antioxidanți care conțin enzime,
antioxidanți de uz dietetic, antioxidanți de
uz medicinal, antioxidanți derivați din miere,
suplimente alimentare, suplimente alimentare
alcătuite în principal din magneziu, săruri de
ape minerale, suplimente alimentare alcătuite
în principal din calciu, suplimente alimentare
alcătuite în principal din fier, suplimente
alimentare antioxidante, suplimente alimentare
cu acid folic, suplimente alimentare cu
efect cosmetic, suplimente alimentare cu
isoflavone de soia, suplimente alimentare
lichide, suplimente alimentare medicinale,
suplimente alimentare pe bază de albumină,
suplimente alimentare pe bază de cărbune
activ, suplimente alimentare pe bază de drojdie,
suplimente alimentare pe bază de enzime,
suplimente alimentare pe bază de germeni
de grâu, suplimente alimentare pe bază de
glucoză, suplimente alimentare pe bază de
lecitină, suplimente alimentare pe bază de
lăptișor de matcă, suplimente alimentare pe
bază de minerale, suplimente alimentare pe
bază de polen, suplimente alimentare pe bază

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.15
(591) Culori revendicate: negru, albastru,
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de propolis, suplimente alimentare pe bază de
pudră de acai, suplimente alimentare pe bază
de semințe de in, suplimente alimentare pe
bază de ulei de semințe de in, suplimente
alimentare pentru persoanele cu nevoi dietetice
speciale, suplimente alimentare pentru sportivi,
suplimente alimentare pentru îmbunătățirea
formei fizice și a rezistenței, suplimente lichide
cu vitamine, suplimente dietetice și nutritive,
suplimente dietetice sub formă de prafuri
pentru băuturi, suplimente dietetice sub formă
de prafuri cu arome de fructe, suplimente
dietetice pentru oameni, altele decât cele
de uz medical, suplimente dietetice pentru
oameni și animale, suplimente dietetice pentru
copii mici, suplimente dietetice pentru controlul
colesterolului, suplimente dietetice pentru
consumul uman, suplimente dietetice pentru
animale de companie, sub forma unui amestec
pudră pentru băuturi, suplimente dietetice pe
bază de grâu, suplimente dietetice pe bază
de cazeină, suplimente dietetice din polen de
pin, suplimente dietetice de proteine sub formă
de praf de proteine, suplimente dietetice cu
proteine de soia, suplimente dietetice care
conțin vitamine, suplimente dietetice care conțin
oligoelemente, suplimente dietetice care conțin
aminoacizi, suplimente dietetice alimentare
folosite pentru post modificat, suplimente cu
vitamine utilizate în dializa renală de uz
medical, suplimente antioxidante de uz medical,
suplimente alimentare sub formă de prafuri
de spori de ganoderma lucidum, suplimente
alimentare realizate în principal din vitamine,
suplimente alimentare realizate în principal
din minerale, suplimente alimentare proteice,
tablete de vitamine efervescente, tablete de
vitamine, suplimente vitaminice și minerale,
suplimente probiotice, suplimente prebiotice,
suplimente pe bază de vitamine, suplimente
pe bază de plante pentru persoanele cu
nevoi dietetice speciale, suplimente pe bază
de plante, suplimente nutritive sub formă de
prafuri pentru băuturi, de tip instant, suplimente
nutritive pe bază de alginat, suplimente
nutritive nu de uz medical, suplimente nutritive
minerale, suplimente nutritive fortifiante, care
conțin preparate parafarmaceutice, utilizate
profilactic și pentru persoanele în convalescență,
suplimente nutritive care conțin în principal zinc,
suplimente nutritive care conțin în principal
magneziu, suplimente nutritive care conțin în
principal fier, suplimente nutritive care conțin
în principal calciu, suplimente nutritive care
conțin extracte de ciuperci, suplimente nutritive,
suplimente naturale dietetice pentru tratamentul
claustrofobiei, suplimente minerale dietetice de

uz uman, vitamine și preparate cu vitamine,
vitamine pentru perioada prenatală, vitamine
gumate (medicinale), preparate cu vitamine.

───────

(210) M 2021 07781 (111)182398
(151) 27/10/2021
(732) LUCA GLOBAL GROUP SRL,

STR. WILHELM FILDERMAN
NR.18, SPATIUL NR.8, ETAJ
2, SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA

(740) BRAND LEADER, STR. CONSTANTIN
LACEA NR.12-14, JUDETUL BRASOV,
BRASOV, BRAȘOV, ROMANIA

(540)

LUCA
(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12;

26.11.05

clase:
19. Uși, porți, ferestre și cadre nemetalice
pentru ferestre, ferestre nemetalice, profiluri
nemetalice pentru ferestre, ferestre tip ghilotină,
nu din metal, ferestre de siguranță din plastic
care permit comunicarea, cadre (nemetalice)
pentru ferestre, rame de ferestre (nemetalice),
rame de lemn pentru ferestre, rame din
material plastic pentru ferestre, tocuri de
ferestre (nemetalice), tocuri de ferestre din lemn
placat cu aluminiu, cadre (nemetalice) pentru
luminatoare, ansambluri de ferestre cu fante
de ventilație (nemetalice), lucarne din materiale
plastice, luminatoare (nemetalice) pentru clădiri,
pervazuri de ferestre (nemetalice), glafuri
nemetalice (de ferestre), placare (nemetalică)
pentru ferestre, panouri nemetalice pentru
ferestre, panouri cu ferestre (cadre nemetalice)
utilizate în construcții, panouri din sticlă
pentru ferestre, produse de tâmplărie din

(591) Culori revendicate: verde
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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cherestea utilizate în construcții, obloane
nemetalice pentru ferestre, obloane externe
pentru ferestre nemetalice, obloane nemetalice,
obloane de exterior nemetalice pentru clădiri,
obloane din lemn, rulouri antiefracție din
materiale nemetalice, jaluzele nemetalice, grilaje
pentru ferestre (nemetalice), plase de insecte
(nemetalice) pentru ferestre, plase împotriva
insectelor, nu din metal, plase de insecte
(nemetalice) pentru uși, uși nemetalice, uși
din lemn, uși exterioare, nu din metal, uși
interioare, nu din metal, uși batante nemetalice,
rame de uși (nemetalice), uși batante, nu din
metal, uși blindate, nu din metal, panouri de
uși nemetalice, uși pliante, nu din metal, uși
pliante nemetalice, uși rotative nemetalice, uși
rulante care se ridică vertical (nemetalice),
uși vitrate, nu din metal, cadre (nemetalice)
pentru uși vitrate, tocuri din lemn pentru uși,
uși confecționate din lemn pentru clădiri, uși
de garaj nemetalice, uși-oglindă, uși glisante,
nu din metal, panouri din sticlă pentru uși,
scări nemetalice, trepte de scări nemetalice,
balustrade de scări nemetalice, componente
pentru scări nemetalice, căptușeli nemetalice
pentru scări, scări nemetalice destinate utilizării
în clădiri, balustrade din materiale nemetalice
pentru scări.
20. Garnituri pentru uși, porți și ferestre,
nu din metal, foraibăre, nemetalice,
pentru ferestre, accesorii pentru montarea
ferestrelor (nemetalice), mecanisme nemetalice,
neelectrice pentru ferestre si usi glisante,
dispozitive de fixare pentru ferestre (nemetalice),
balamale de uși și ferestre (nemetalice), role
de ferestre, nemetalice, storuri de interior
pentru ferestre (mobilier), jaluzele pentru
ferestre (de interior), închizătoare (neelectrice,
nemetalice) pentru ferestre si usi, dispozitive
de închidere pentru ferestre si usi (nemetalice,
neelectrice), mecanisme nemetalice, neelectrice
pentru deschiderea si inchiderea ferestrelor si
a usilor, mecanisme nemetalice, neelectrice
pentru ridicarea ferestrelor, opritoare pentru
ferestre, nu din metal sau cauciuc, elemente
decorative pentru ferestre, mânere nemetalice
pentru ferestre, mobila si mobilier, mânere din
lemn pentru ferestre, mânere din porțelan pentru
ferestre, mânere din plastic pentru ferestre,
trepte (scări) nemetalice, scări și trepte mobile,
nu din metal.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou,
regruparea în beneficiul tertilor, a produselor
ferestre, usi, scari, obloane, mobila (cu excepția
transportului acestora), permițând clienților să
vizualizeze și să cumpere în mod convenabil

aceste bunuri, astfel de servicii pot fi furnizate de
magazine de vanzare cu amănuntul, puncte de
vânzare cu ridicata, prin intermediul automatelor
pentru vânzarea de produse, al cataloagelor
cu comandă prin poştă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul site-
urilor web sau al emisiunilor de tip teleshopping,
servicii de comercializare in spatiu fizic si online,
cu amanuntul si cu ridicata a produselor ferestre,
usi, scari, obloane, mobila, administrarea
programelor de fidelizare a consumatorilor,
procesarea administrativă a comenzilor de
cumpărare, organizarea de expoziții în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
târguri comerciale sau publicitare, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopuri
de comercializare cu amănuntul.
37. Lustruirea, instalarea, întreținerea și
repararea geamurilor, ferestrelor și jaluzelelor,
servicii de tâmplărie, servicii de tâmplărie
(reparații de lemnărie), instalarea de uși și
ferestre, înlocuirea de uși și ferestre, renovarea
de uși și ferestre, termoizolare de uși și ferestre,
întreținere de uși și ferestre, reparații de uși
și ferestre, înlocuirea de rame pentru uși și
ferestre, instalare de rame de uși și ferestre,
instalare de garnituri pentru uși și ferestre,
vopsire de rame pentru uși și ferestre, instalarea
de componente de etanșare împotriva curenților
de aer pentru ferestre glisante, instalare de folii
pentru geamuri, instalare de geamuri și unități
de geamuri, instalare și reparații de obloane,
instalare și reparații de jaluzele, servicii de
construcție de scări de lemn.
39. Transport de marfuri, transport pasageri,
transport si livrare de bunuri, servicii de
mutare (transport), rezervări pentru transport,
inchirierea mijloacelor de transport, închiriere de
containere pentru mărfuri, logistica de transport,
servicii de consultanta in domeniul transportului,
organizarea de transport terestru, maritim si
aerian, servicii de depozitare, curtaj de transport,
servicii de manevrare și transport de mărfuri,
livrare de mărfuri pe cale rutieră, servicii de
transport și expediție de mărfuri, informații în
domeniul transportului, servicii de agenție de
expediere de marfă.
40. Tâmplărie (fabricare la comandă, asamblare
de materiale la comandă pentru terți, fabricare la
comandă de mobilier, fabricarea de mobilier pe
bază de comandă și specificații primite de la terți.

───────
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(210) M 2021 07793 (111)182362
(151) 28/10/2021
(732) DAN BALABAN, STR. DR.

NICOLAE TOMESCU NR. 7, ET.
1, AP. 2, SECTOR 5, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) CABINET ANI FUCIU SRL, STR.
GAROAFELOR, BL. P53, SC. A, AP.
1, JUDEȚ ILFOV, SNAGOV, ILFOV,
ROMANIA

(540)

WOS WORLD OF
SANDWICHES

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.01.01

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

30. Sandvișuri, gustări care constau în principal
din pâine, aperitive (tartine), baghete umplute,
chifle umplute, hamburgeri (sandvișuri), hot dog
(sandvișuri), înveliș pentru sandvișuri, lipii cu pui,
pizza, plăcinte, produse de patiserie conținând
legume și pește, produse de patiserie din legume
și carne, rulouri de pâine umplute, sandvișuri
care conțin pește, sandvișuri care conțin salată,
sandvișuri cu carne.
35. Administrare a afacerilor pentru restaurante,
consiliere de afaceri privind francizarea de
restaurante, asistență pentru administrarea
afacerilor în domeniul exploatării restaurantelor,
servicii de consultanță comercială cu privire
la administrarea de restaurante, servicii de
consultanță comercială cu privire la deschiderea
de restaurante, servicii de comandă online în
domeniul restaurantelor care oferă mâncare la
pachet și livrare la domiciliu.
43. Servicii de restaurante (servirea mesei),
servicii de restaurant și bar, servicii de
restaurante fast-food, servicii de restaurant cu
servire la pachet, servicii de restaurante tip
fast-food cu autoservire, servicii de restaurante
pentru furnizarea de mâncăruri rapide, servire

de alimente și băuturi în restaurante și baruri,
furnizare de alimente și băuturi în restaurante și
baruri, servicii de catering, servicii de catering
mobil, servicii de consultanță în domeniul
cateringului.

───────

(210) M 2021 07794 (111)182485
(151) 28/10/2021
(732) VASILICA NELU GAVRILA, STR.

MIHAI VITEAZU NR. 28B, JUD
SIBIU, COMUNA SELIMBAR,
SIBIU, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL GREAVU
DOINA MARIANA, STR.
CONSTANTIN NOICA, BL. 2, SC. B,
ET. 1, AP. 21, JUDEŢUL SIBIU, SIBIU,
550169, SIBIU, ROMANIA

(540)

CHOCOLINE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 05.07.06;
29.01.14

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

11. Mașini si instalații de racire, instalații de
incalzire, uscatoare cu aer, prajitoare de cafea

(591) Culori revendicate: verde (HEX 868E15,
HEX 60600A), portocaliu (HEXC36700),
 maro (HEX 612D08), crem

7. Mașini unelte pentru prepararea ciocolatei
respectiv: mașini de finisare, de amestecat, de
formare, de umplere, rotative, maruntitoare
pentru uz industrial, concasoare, agitatoare,
uscatoare rotative, mixere electrice, pentru uz
casnic, spatii rasnite de cafea, altele decât
cele manuale, spatii suflante, alimentatoare,
spatii transportoare cu banda, benzi pentru
transportoare, carcase (componente ale
mașinilor).
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si pentru prajirea fructelor, frigidere, fântâni de
ciocolata electrice.
35. Reclama, publicitate scrisa si online,
pentru produsele din clasa Nisa 7 şi
11, gestiunea afacerilor comerciale, servicii
de agenţii de import-export, marketing si
management, asistenta si consultanta de
specialitate, participare la expoziții, târguri,
in scop comercial si publicitar, încheiere de
contracte pentru terti, servicii de licențiere,
francizare comercială in domeniul mașinilor
unelte pentru prepararea ciocolatei., strângerea
la un loc , în beneficiul terților, a produselor din
clasa Nisa 7,11 pentru a permite clientilor sa le
vada si sa le achiziționeze in magazin sau online

───────

(210) M 2021 07795 (111)182436
(151) 28/10/2021
(732) REGAL DEVELOPMENT SRL,

STR. MIHAIL KOGALNICEANU NR.
7, AP. 1, JUD. BIHOR, ORADEA,
BIHOR, ROMANIA

(740) RODALL SRL AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA SRL,
STR. POLONA NR. 115, BL. 15, SC.
A, APT.19, SECTOR 1, BUCURESTI,
010497, ROMANIA

(540)

HANUL CU NOROC H N

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
24.01.05; 05.13.01

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară, servicii de unităţi de cazare
(hoteluri, pensiuni), furnizarea de facilităţi pentru
camping, servicii de motel, servicii de alimentaţie
publică, servicii oferite de un restaurant, servicii
oferite de baruri și cafenele, servicii de bistro,
servicii de catering, servicii de bufet, servicii de
bufet pentru gustări (snack-bar).

───────

(210) M 2021 07796 (111)182613
(151) 28/10/2021
(732) FLOREA GRIGORE, RASCOALA

(540)

ACAPULCO EVENTS
RESTAURANT & GARDEN

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.04;
27.05.11; 27.05.17; 25.01.10; 25.01.25

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

30. Pizza, pizza preparată, pizza proaspătă,
pizza (preparată), sosuri pentru pizza, aluat
pentru pizza, pizza împăturită (calzone),
amestecuri de pizza, făină pentru pizza,
mâncăruri preparate sub formă de pizza, blaturi
de pizza coapte în prealabil, amestec pentru
aluat de pizza.
39. Livrare de cadouri, livrare de pizza, livrare
de alimente, livrare de vinuri, servicii de livrare,
livrarea de flori, colete (livrarea de -), livrare de
băuturi spirtoase, livrare de produse de băcănie,
servicii de livrare a alimentelor, livrare de colete
prin curierat, livrare de mărfuri prin curier, livrare
de alimente de către restaurante, livrare de
alimente și băuturi preparate pentru consum,
livrare de apă îmbuteliată către locuințe și birouri.

1907 NR. 15, BL. 31, SC. 3, ET.4,
AP.81, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA
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41. Organizare de evenimente muzicale,
organizare de evenimente pentru divertisment,
organizare de evenimente de divertisment
și evenimente culturale, organizarea de
evenimente culturale și artistice, organizare
și coordonare de evenimente de divertisment
în direct, servicii de divertisment de
tipul organizare de evenimente sociale de
divertisment, organizare și coordonare de
evenimente de degustare de vinuri, în
scopuri recreative, organizare și coordonare de
evenimente de degustare de vinuri, în scopuri
educative, organizare de evenimente recreative,
producție de evenimente sportive, organizare
de evenimente de recreere, coordonare de
evenimente de divertisment, organizare de
evenimente în scopuri culturale, servicii de
editare video pentru evenimente, organizare
de evenimente sportive și culturale comunitare,
disc jockeys pentru petreceri și evenimente
speciale, consultanță în materie de planificare de
evenimente speciale, evenimente de degustări
de vinuri în scopuri educative, angajare de
artiști scenici pentru evenimente (servicii de
reprezentare), servicii de achiziționare de
bilete pentru evenimente de divertisment,
angajarea de personalități sportive pentru
evenimente (servicii de reprezentanță), servicii
de maestru de ceremonii pentru petreceri
și evenimente speciale, divertisment muzical,
spectacole muzicale, spectacole muzicale live,
reprezentații de muzică live, organizare de
divertisment muzical, servicii de festivaluri
muzicale, prezentare de concerte muzicale,
organizare de concursuri muzicale, servicii
de educație muzicală, servicii de compoziții
muzicale, producție de videouri muzicale,
regizare de spectacole muzicale, închiriere
de instrumente muzicale, publicare de texte
muzicale, producție de înregistrări muzicale,
prezentare de reprezentații muzicale, producție
de spectacole muzicale, reprezentații muzicale
în direct, concerte muzicale pentru televiziune,
organizare de interpretări muzicale, prezentare
de spectacole muzicale, producere de
concerte muzicale, servicii de mixare muzicală,
interpretare de muzică și canto, concerte de
muzică în direct, servicii de editare de muzică,
servicii de muzică în direct, spectacole cu muzică
în direct, regie artistică pentru spectacolele
muzicale, organizare de concerte de muzică
pop, reprezentație de dans, muzică și teatru,
servicii de instruire în domeniul muzical, servicii
de divertisment muzical cu jazz, consultanță
privind producțiile cinematografice și muzicale,
organizare de spectacole muzicale în direct,
organizare de festivaluri legate de muzica jazz,

managementul artistic al locurilor amenajate
pentru muzică, divertisment muzical oferit de
către formații instrumentale, spectacole în direct
susținute de trupe muzicale, reprezentații în
direct susținute de grupuri muzicale, concerte
în direct susținute de formații muzicale, servicii
de divertisment prestate de formații muzicale,
servicii de divertisment furnizate de grupuri
muzicale, oferire de divertisment muzical de
către formații vocale, servicii de divertisment
furnizate de grupuri muzicale vocale, predare de
lecții muzicale prin cursuri prin corespondență,
servicii de divertisment sub formă de înregistrări
muzicale, prezentare de spectacole în direct
ale formațiilor muzicale, prezentare în direct
de producții muzicale de crăciun, furnizare
de muzică în format digital de pe internet,
planificarea de piese de teatru și de spectacole
muzicale, servicii educaționale sub formă de
programe muzicale de televiziune, spectacole
muzicale în mijlocul publicului organizate la săli
de spectacole, prezentare de spectacole în direct
susținute de o formație muzicală, servicii de
rezervare de bilete și locuri la concerte muzicale,
furnizare de instalații pentru reprezentațiile în
direct ale unui grup muzical, servicii de furnizare
de divertisment sub formă de spectacole
muzicale în direct, servicii de divertisment
sub formă de spectacole susținute de o
formație muzicală, furnizare de instalații pentru
filme, spectacole, piese de teatru, muzică sau
instruire educațională, servicii de divertisment
sub formă de spectacole susținute de o
formație care cântă muzică vocală, divertisment,
servicii de divertisment, divertisment on-line,
divertisment pe internet, divertisment în direct,
divertisment furnizat prin telefon, divertisment
prin intermediul telefonului, planificarea de
petreceri (divertisment), planificarea de recepții
(divertisment), servicii de recepție (divertisment),
furnizarea instalațiilor pentru divertisment,
educație, divertisment și sport, organizarea
concursurilor de divertisment, organizare de
concursuri (divertisment), divertisment interactiv
on-line, divertisment de tipul festivalurilor etnice,
rezervări pentru spectacole de divertisment,
simpozioane pe teme de divertisment, servicii
ale centrelor de divertisment, furnizare de
divertisment prin telefon, organizare de
festivaluri pentru divertisment, închiriere de
săli de divertisment, organizare de concursuri
telefonice (divertisment), divertisment de radio și
televiziune, rezervarea de săli de divertisment,
organizare de divertisment pentru nunți,
organizare de servicii de divertisment, servicii
de divertisment pentru copii, servicii ale
agențiilor de divertisment, furnizare de spații
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pentru divertisment, organizare de activități
de divertisment, coordonare de activități
de divertisment, organizare de spectacole
de divertisment, activități de divertisment,
sportive și culturale, servicii de divertisment
pentru marele public, servicii de divertisment
furnizate de soliști, servicii de divertisment
prestate de cântăreți, servicii de spectacole
cu laser (divertisment), divertisment de tipul
spectacolelor de circ, divertisment de genul
reprezentațiilor de balet, divertisment de tipul
spectacolelor de magie, organizare de petreceri,
planificarea de petreceri, servicii de planificare
de petreceri, consultanță referitoare la planificare
de petreceri, planificare și coordonare de
petreceri (divertisment), servicii de divertisment
pentru petreceri de zile de naștere.
43. Servicii de restaurante (servirea mesei),
servicii de restaurante pentru turiști, servicii de
restaurante cu autoservire, servicii de rezervări
la restaurant, servicii de restaurant chinezesc,
servicii de restaurant și bar, rezervări pentru
restaurante și mese, servicii de restaurante
fast-food, servicii de restaurante de sushi,
servicii de restaurante specializate în preparate
la grătar, servicii de restaurant cu servire la
pachet, servicii de restaurante tip fast-food
cu autoservire, servicii de restaurante pentru
furnizarea de mâncăruri rapide, servicii prestate
de o agenție pentru rezervări de restaurante,
servire de alimente și băuturi în restaurante
și baruri, furnizare de alimente și băuturi în
restaurante și baruri, furnizare de alimente și
băuturi pentru oaspeți în restaurante, servire de
alimente și băuturi pentru oaspeți în restaurante,
servicii de catering, servicii de catering hotelier,
servicii de catering mobil, servicii de catering în
exterior, servicii de catering pentru firme, serviciu
de catering pentru instituții, servicii de catering
pentru școli, servicii de catering pentru banchete,
servicii de catering pentru petreceri, servicii de
catering pentru spitale, închiriere de echipament
de catering, servicii de catering pentru cantinele
firmelor, servicii de catering pentru instituții
educaționale, servicii de catering pentru cămine
de bătrâni, servicii de catering pentru centre
de conferințe, servicii de catering pentru case
de oaspeți, servicii de catering pentru petreceri
de zile de naștere, servicii de catering pentru
spații special amenajate pentru conferințe,
servicii de catering pentru centre rezidențiale
cu asistență medicală, servicii de catering
pentru oferirea de mâncare specifică bucătăriei
spaniole, servicii de catering pentru săli spații
special amenajate pentru expoziții, servicii de
catering pentru oferirea de mâncare specifică
bucătăriei europene, servicii de catering pentru

spații special amenajate pentru târguri și
expoziții, servicii de caritate, și anume furnizarea
de catering de alimente și băuturi, servicii de
catering specializate în tăierea jambonului la
târguri, degustări și evenimente publice, servicii
de catering specializate în tăierea jambonului
pentru petreceri de căsătorie și evenimente
private, închiriere de săli pentru evenimente
sociale, furnizare de spații special amenajate
pentru banchete și evenimente sociale pentru
ocazii speciale, furnizarea de spații pentru
evenimente și de spații pentru birouri provizorii și
pentru reuniuni.

───────

(210) M 2021 07797 (111)182363
(151) 28/10/2021
(732) DAN BALABAN, STR. DR.

NICOLAE TOMESCU NR. 7, ET.
1, AP. 2, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) CABINET ANI FUCIU SRL, STR.
GAROAFELOR, BL. P53, SC. A, AP.
1, JUD. ILFOV, SNAGOV, ILFOV,
ROMANIA

(540)

WOS fast gourmet

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.01.05

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

30. Sandvișuri, gustări care constau în principal
din pâine, aperitive (tartine), baghete umplute,
chifle umplute, hamburgeri (sandvișuri), hot dog
(sandvișuri), înveliș pentru sandvișuri, lipii cu pui,
pizza, plăcinte, produse de patiserie conținând
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legume și pește, produse de patiserie din legume
și carne, rulouri de pâine umplute, sandvișuri
care conțin pește, sandvișuri care conțin salată,
sandvișuri cu carne.
35. Administrare a afacerilor pentru restaurante,
consiliere de afaceri privind francizarea de
restaurante, asistență pentru administrarea
afacerilor în domeniul exploatării restaurantelor,
servicii de consultanță comercială cu privire
la administrarea de restaurante, servicii de
consultanță comercială cu privire la deschiderea
de restaurante, servicii de comandă online în
domeniul restaurantelor care oferă
mâncare la pachet și livrare la domiciliu.
43. Servicii de restaurante (servirea mesei),
servicii de restaurant și bar, servicii de
restaurante fast-food, servicii de restaurant cu
servire la pachet, servicii de aprovizionare
pentru restaurante tip fast-food cu autoservire,
servicii de restaurante pentru furnizarea de
mâncăruri rapide, servire de alimente și băuturi
în restaurante și baruri, furnizare de alimente
și băuturi în restaurante și baruri, servicii de
catering, servicii de catering mobil, servicii de
consultanță în domeniul cateringului.

───────

(210) M 2021 07799 (111)182437
(151) 28/10/2021
(732) HUGO E AMICII SRL, STR.

BISERICII NR. 92, SAT
SÂNANDREI, COMUNA
SÂNANDREI, TIMIȘ, ROMANIA

(740) RODALL SRL AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA SRL,
STR. POLONĂ NR. 115, BL. 15, SC.
A, APT.19, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
010497, ROMANIA

(540)

HUGO
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială, orez,
paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină şi preparate
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
produse de cofetărie, ciocolată, îngheţată,
şerbeturi şi alte glazuri comestibile, zahăr, miere,
melasă, drojdie, praf de copt, sare, condimente,
mirodenii, ierburi conservate, oţet, sosuri şi alte

condimente, gheaţă (apă îngheţată), covrigi,
covrigei, biscuiţi săraţi şi uscaţi (crackers),
cornuri, produse de patiserie, prăjituri, tarte
și biscuiți (prăjiturele), produse pe bază de
ciocolată, deserturi cu înghețată, parfeuri,
serbeturi, torturi, torturi de înghețată, biscuiți,
bezele, brioșe (muffins), ecleruri, fursecuri,
plăcinte, tarte, sufleuri, vafe.
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii oferite
de cofetărie şi gelaterie, servicii de catering,
servicii oferite de baruri, restaurante, cafenele,
placintarii, patiserii.

───────

(210) M 2021 07806 (111)182238
(151) 28/10/2021
(732) INTEGRA NEW SRL, STRADA

DEPOZITELOR NR. 33, CAMERA
NR. 7, JUD. ARGEȘ, PITEȘTI,
ARGEȘ, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STRADA 11 IUNIE
NR. 51, BIROURI A14-A15, SECTOR
4, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

INTEGRA Calitatea cărnii
(531) Clasificare Viena: 29.01.01; 29.01.03;

29.01.04; 29.01.06; 29.01.08; 27.05.01;
27.05.17; 26.11.01; 26.11.06; 26.11.12;
24.03.07; 24.03.15

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

(591) Culori revendicate: roșu, negru, 
verde, alb, albastru
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29. Carne, carne procesată, carne afumată,
carne tocată, carne proaspătă, carne
conservată, carne preparată, carne feliată, carne
ambalată, carne și produse din carne, carne
pentru cârnați, produse din carne preparate,
produse din carne sub formă de hamburgeri,
carne de porc, produse din carne procesată,
cârnaţi, slanina, mezeluri, salam, pastramă,
specialități afumate: kaizer, costiță, șuncă, piept,
bacon, mușchi, ceafă, cotlet, carne pentru
cârnați, pastă de carne, pateuri din carne, aspic
de carne, ficat, măruntaie, bucăți de carne, carne
de vită, carne de mânzat, carne de pasăre, carne
de oaie.
35. Regruparea în avantajul terţilor a carne,
carne procesată, carne afumată, carne tocată,
carne proaspătă, carne conservată, carne
preparată, carne feliată, carne ambalată, carne
și produse din carne, carne pentru cârnați,
produse din carne preparate, produse din carne
sub formă de hamburgeri, carne de porc,
produse din carne procesată, cârnaţi, slanina,
mezeluri, salam, pastramă, specialități afumate:
kaizer, costiță, șuncă, piept, bacon, mușchi,
ceafă, cotlet, carne pentru cârnați, pastă de
carne, pateuri din carne, aspic de carne, ficat,
măruntaie, bucăți de carne, carne de vită,
carne de mânzat, carne de pasăre, carne
de oaie (exceptând transportul lor), permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
cât mai comod prin magazine en gros sau
en detail, prin cataloage de vânzare prin
corespondență, prin mijloace electronice, prin
intermediul siteurilor web și prin intermediul
emisiunilor de teleshopping, servicii de vânzare
cu ridicata si amănuntul referitoare la carne,
carne procesată, carne afumată, carne tocată,
carne proaspătă, carne conservată, carne
preparată, carne feliată, carne ambalată, carne
și produse din carne, carne pentru cârnați,
produse din carne preparate, produse din carne
sub formă de hamburgeri, carne de porc,
produse din carne procesată, cârnaţi, slanina,
mezeluri, salam, pastramă, specialități afumate:
kaizer, costiță, șuncă, piept, bacon, mușchi,
ceafă, cotlet, carne pentru cârnați, pastă de
carne, pateuri din carne, aspic de carne, ficat,
măruntaie, bucăți de carne, carne de vită,
carne de mânzat, carne de pasăre, carne
de oaie, servicii de vânzare cu ridicata si
amănuntul online referitoare la carne, carne
procesată, carne afumată, carne tocată, carne
proaspătă, carne conservată, carne preparată,
carne feliată, carne ambalată, carne și produse
din carne, carne pentru cârnați, produse din
carne preparate, produse din carne sub formă
de hamburgeri, carne de porc, produse din carne

procesată, cârnaţi, slanina, mezeluri, salam,
pastramă, specialități afumate: kaizer, costiță,
șuncă, piept, bacon, mușchi, ceafă, cotlet, carne
pentru cârnați, pastă de carne, pateuri din
carne, aspic de carne, ficat, măruntaie, bucăți
de carne, carne de vită, carne de mânzat, carne
de pasăre, carne de oaie, ouă, lapte, brânză,
unt, iaurt și alte produse lactate, furnizare
de informaţii şi consiliere comercială pentru
consumatori (consiliere consumatori) referitoare
la carne, carne procesată, carne afumată, carne
tocată, carne proaspătă, carne conservată,
carne preparată, carne feliată, carne ambalată,
carne și produse din carne, carne pentru
cârnați, produse din carne preparate, produse
din carne sub formă de hamburgeri, carne
de porc, produse din carne procesată, cârnaţi,
slanina, mezeluri, salam, pastramă, specialități
afumate: kaizer, costiță, șuncă, piept, bacon,
mușchi, ceafă, cotlet, carne pentru cârnați,
pastă de carne, pateuri din carne, aspic de
carne, ficat, măruntaie, bucăți de carne, carne
de vită, carne de mânzat, carne de pasăre,
carne de oaie, reclama, publicitate, gestiunea
afacerilor comerciale, administratie comerciala,
lucrari de birou in legatura cu carne, carne
procesată, carne afumată, carne tocată, carne
proaspătă, carne conservată, carne preparată,
carne feliată, carne ambalată, carne și produse
din carne, carne pentru cârnați, produse din
carne preparate, produse din carne sub formă
de hamburgeri, carne de porc, produse din carne
procesată, cârnaţi, slanina, mezeluri, salam,
pastramă, specialități afumate: kaizer, costiță,
șuncă, piept, bacon, mușchi, ceafă, cotlet, carne
pentru cârnați, pastă de carne, pateuri din
carne, aspic de carne, ficat, măruntaie, bucăți
de carne, carne de vită, carne de mânzat, carne
de pasăre, carne de oaie, informatii despre
vanzarea de produse, prezentate sub forma unui
ghid de comenzi online, cu functie de cautare,
cu privire la carne, carne procesată, carne
afumată, carne tocată, carne proaspătă, carne
conservată, carne preparată, carne feliată, carne
ambalată, carne și produse din carne, carne
pentru cârnați, produse din carne preparate,
produse din carne sub formă de hamburgeri,
carne de porc, produse din carne procesată,
cârnaţi, slanina, mezeluri, salam, pastramă,
specialități afumate: kaizer, costiță, șuncă, piept,
bacon, mușchi, ceafă, cotlet, carne pentru
cârnați, pastă de carne, pateuri din carne, aspic
de carne, ficat, măruntaie, bucăți de carne, carne
de vită, carne de mânzat, carne de pasăre,
carne de oaie, servicii de informatii comerciale
furnizate online prin internet sau o retea globala
de calculatoare, cu privire la carne, carne
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procesată, carne afumată, carne tocată, carne
proaspătă, carne conservată, carne preparată,
carne feliată, carne ambalată, carne și produse
din carne, carne pentru cârnați, produse din
carne preparate, produse din carne sub formă
de hamburgeri, carne de porc, produse din carne
procesată, cârnaţi, slanina, mezeluri, salam,
pastramă, specialități afumate: kaizer, costiță,
șuncă, piept, bacon, mușchi, ceafă, cotlet, carne
pentru cârnați, pastă de carne, pateuri din carne,
aspic de carne, ficat, măruntaie, bucăți de carne,
carne de vită, carne de mânzat, carne de pasăre,
carne de oaie.

───────

(210) M 2021 07808 (111)182614
(151) 29/10/2021
(732) GALAXY RESIDENT SRL, STR.

MIRĂSLĂU NR.4, PARTER,
CAMERA 1, AP.1, JUD. ILFOV,
POPEȘTI-LEORDENI, ILFOV,
ROMANIA

(540)

Galaxy RESIDENCE

(531) Clasificare Viena: 29.01.07; 27.05.01;
27.05.04; 27.05.17; 26.01.01; 26.04.03

clase:
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, asistență în afaceri, management
și servicii administrative, agenții de relații cu
publicul, analiza impactului publicității, servicii
oferite de agenții de publicitate, asistență
comercială cu privire la imaginea comercială,
organizare de campanii de marketing, colectarea
de informații privind publicitatea, compilare
de anunțuri publicitare, compilare de anunțuri
publicitare pentru a fi utilizate ca pagini
web, compilare de anunțuri publicitare pentru
a fi utilizate ca pagini web pe internet,
compilare de anunțuri publicitare pentru utilizare
pe internet, compilare de anunțuri publicitare
pentru utilizarea pe pagini web de internet,
compilare de reclame pentru pagini web
pe internet, compilare de statistici privind
publicitatea, servicii de publicitate în domeniul
imobiliar, furnizare de informații de marketing
în afaceri, furnizare de informații de marketing,
estimări pentru marketing, evaluare a impactului
publicității asupra publicului, organizare de
expoziții comerciale și servicii expoziționale,
furnizare de evaluări ale utilizatorilor în
scopuri comerciale sau publicitare, furnizare
de ghiduri publicitare online cu funcție de
căutare, dezvoltare de strategii și concepte
de marketing, dezvoltarea și implementarea de
strategii de marketing pentru alte persoane,
difuzarea de date privind publicitatea, servicii de
editare post-producție de publicitate și reclame,
servicii de editare și actualizare de texte
publicitare, furnizare de informații publicitare,
furnizare și închiriere de spațiu, timpi și
mijloace de publicitate, furnizare de informații
de marketing prin site-uri web, furnizare de
modele pentru campanii promoționale, furnizare
de modele în scopuri publicitare, furnizare de
servicii publicitare, negociere de contracte de
publicitate pentru terți, marketing în cadrul
publicării de software, marketing utilizând factori
de influență, marketing pentru evenimente,
marketing prin telefon, marketing promoțional,
marketing imobiliar, analiză de marketing în
domeniul imobiliar.

───────

(591) Culori revendicate: maro
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2021 07810 (111)182615
(151) 03/11/2021
(732) LEJEREANU S.R.L., STR.

LIBERTĂŢII NR. 4, CAMERA 1, BL.
M5, ET. 6, AP. 602, JUDEŢ ILFOV,
COMUNA STEFANESTII DE JOS,
ILFOV, ROMANIA

(540)

OBR

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.05.01; 26.05.18; 26.01.03

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

32. Bere, aperitive, nealcoolice, vin de orz
(bere), must de bere, cocktail-uri pe bază de
bere, cidru, nealcoolic, cocktail-uri, nealcoolice,
băuturi energizante, sucuri de fructe/suc de
fructe, bere de ghimbir, băuturi non-alcoolice din
fructe uscate, bere de malț, băuturi nealcoolice
pe bază de suc de fructe, sifon.

───────

(210) M 2021 07812 (111)182616
(151) 29/10/2021
(732) CLUB SPORTIV MUNICIPAL

PLOIESTI, STR. MILCOV NR. 1,
JUDETUL PRAHOVA, PLOIESTI,
100055, PRAHOVA, ROMANIA

(540)

CLUB SPORTIV
MUNICIPAL PLOIESTI

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

41. Servicii furnizate de cluburi sportive.
───────

(210) M 2021 07814 (111)182617
(151) 29/10/2021
(732) VALVIS HOLDING SA , STR. ION

SLĂTINEANU NR. 20, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 010602, ROMANIA

(540)

ALAI
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
33. Băuturi alcoolice (cu excepția berii).

───────
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(210) M 2021 07818 (111)182500
(151) 29/10/2021
(732) AROMA PIZZA INTERNATIONAL

SRL, STR. GRIGORE IONESCU
NR. 24, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

Aroma PIZZA

(531) Clasificare Viena: 26.01.03; 05.03.15;
29.01.13; 27.05.01; 27.05.17

clase:
30. Alimente obținute din zahăr pentru
prepararea unui desert, alimente pe bază de
cacao, aluat, aluat dospit, aluat de patiserie,
aluaturi și amestecuri din acestea, baclava,
băuturi din cafea, băuturi frapate, băuturi pe
bază de ceai, bezele, blat de pizza, brioșe,
cafea, cappuccino, ceaiuri, cacao și înlocuitori
ai acestora, sosuri de carne, sandvișuri cu
carne, sandvișuri cu brânză, sandvișuri de hot
dog, plăcinte cu carne, plăcinte cu brânză,
budinci, tarte, prăjituri de orez, budincă de orez,
biscuiți din orez, paste, sos pentru paste, sare,
condimente, mirodenii, ierburi conservate, oțet,
sosuri, pesto, sos de roșii, sos pentru pizza,
înghețată, sorbeturi și alte produse similare
sub formă de înghețată, comestibile, zahăr,
miere, melasă, drojdie, praf de copt, produse
de cofetărie/produse de cofetărie cu zahăr, orez,
paste și tăiței, tapioca și sago, cereale preparate
pentru consum uman de exemplu, fulgi de
ovăz, fulgi de porumb,orz decorticat, bulgur,
mușii, făină și preparate din cereale, batoane de
cereale, pâine, chifle de pâine, pâine fără gluten,
produse de patiserie, pizza.
39. Transport și livrare de bunuri, transport și
depozitare de bunuri, ambalarea de bunuri,
îmbutelierea de bunuri, împachetare de bunuri.

43. Servicii furnizate în legătură cu prepararea
de alimente și băuturi pentru consum, servicii de
restaurant, servicii de restaurant cu autoservire,
servicii de bufet pentru gustări (snack-bar),
servicii de bufet, bistro, pizzerie, servicii de
catering care constau în furnizarea de produse
alimentare și băuturi, servicii oferite de baruri și
cafenele, servicii de lounge cu narghilea, servicii
de cantină, furnizare de alimente și băuturi în
gogoșării, furnizare de alimente și băuturi în
internet-cafe, furnizare de alimente şi băuturi
dintr-o rulotă mobilă.

───────

(210) M 2021 07819 (111)182618
(151) 29/10/2021
(732) LABORATOARELE SYNLAB

SRL, BD. TUDOR VLADIMIRESCU
NR.45, ET.5, BIROUL NR.1,
SECTOR 5, BUCUREŞTI, 050881,
ROMANIA

(540)

Pentru ca sanatatea
ta este importanta!

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

42. Servicii de laborator analitice şi chimice,
servicii de diagnosticare medicală (realizare
de teste şi analize), inclusiv de diagnosticare
imagistică, servicii de cercetare medicale,
consultanţă şi informare în legătură cu serviciile
menţionate anterior.
44. Servicii medicale, servicii de clinici medicale
şi de sănătate, servicii de analize de laborator
în cadrul tratamentului pentru persoane,
realizare de teste şi servicii medicale pentru
diagnosticarea stării corpului uman, consultanţă
şi informare în legătură cu serviciile menţionate
anterior.

───────

(591) Culori revendicate: roşu, verde, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 06/2022

1348

(210) M 2021 07820 (111)182619
(151) 29/10/2021
(732) TADIEX SRL, ALEEA BRADULUI

NR. 1, LOC. C5, SC. D, AP. 14,
JUDEȚUL VÂLCEA, RÂMNICU
VÂLCEA, VALCEA, ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR. MIHAI
VELICIU NR. 21, AP. 1, JUDEȚUL
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

(540)

OBÂRȘIA LOTRULUI

(531) Clasificare Viena: 05.01.16; 06.01.02;
06.03.12; 07.01.11; 07.01.24; 27.05.01;
27.05.17; 29.01.14

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

43. Servicii de cazare temporară, servicii de
restaurant, servicii de alimentație publică.

───────

(210) M 2021 07827 (111)182620
(151) 29/10/2021
(732) OMV PETROM S.A., STR.

CORALILOR NR. 22, PETROM
CITY, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
013329, ROMANIA

(540)

PETROM
(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.05;

07.01.15

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

4. Uleiuri industriale și unsori, lubrifianți,
combustibili (inclusiv benzina pentru motoare)
și iluminanți, gaze naturale respectiv: gaze
inflamabile lichefiate şi condensate pentru
acţionare, gătit şi încălzire, cocs, cocs de petrol,
energie electrică, energie termică.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
în special gestiunea afacerilor comerciale pentru
staţii de alimentare, instalaţii de spălat şi
rafinării, administraţie comercială, lucrări de
birou, publicitate, în special organizarea şi
gestiunea afacerilor comerciale pentru programe
de fidelizare a clienţilor, de premii şi de
promoţii de vânzare, publicitate, în special
prin jocuri cu câştig, promovarea vânzărilor
pentru terţi, și anume emitere de carduri de
fidelitate, servicii de vânzare cu amănuntul şi
cu ridicata în legătură cu hidrocarburi, petrol,
gaz natural şi produse din acestea, şi materii
prime minerale, apă fierbinte, ape terapeutice
şi minerale, planificarea economică a alimentării
de urgenţă cu gaz, energie electrică, căldură,
precum şi cu produse din petrol şi gaz şi a
aprovizionării cu acestea, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu alimente, băuturi,
articole de menaj, şi anume instrumente pentru
prepararea alimentelor, cuţite de bucătărie şi
tacâmuri de masă, precum şi piese şi accesorii

(591) Culori revendicate: roșu (HEX#F0493E),
albastru (HEX#509DC4), verde
(HEX#7BB45B), alb

(591) Culori revendicate: galben, rosu,
albastru
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pentru produsele menţionate anterior, dispozitive
auxiliare pentru administrarea alimentelor şi
tetine, instalaţii de iluminat şi reflectoare de
iluminat, aparate şi echipamente de gătit, de
încălzit, de răcire şi pentru alte tratamente
pentru alimente şi băuturi, precum şi piese şi
accesorii pentru produsele menţionate anterior,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
articole de menaj, şi anume cu aprinzătoare,
adezivi, cuşti şi paturi pentru animale, veselă,
seturi de oale de gătit şi recipiente, instrumente
de curăţare şi material pentru curăţ are,
ustensile cosmetice şi de toaletă, precum şi
articole de baie, obiecte de uz casnic pentru
îmbrăcăminte şi încălţăminte, precum şi piese şi
accesorii pentru produsele menţionate anterior,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu articole de menaj, şi anume cu date
înregistrate, aparate de navigaţie, poziţionare,
localizare, urmărire a ţintei şi cartografiere,
precum şi cu piese şi accesorii pentru produsele
menţionate anterior, articole din hârtie de unică
folosinţă, produse de imprimerie, umbrele şi
umbrele de soare, bastoane, articole care
servesc la acoperirea capului, îmbrăcăminte,
încălţăminte, inclusiv accesorii pentru acestea,
articole de cusut, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu publicaţii periodice,
papetărie, articole de jucărie, articole electrice,
suporturi de divertisment, articole fotografice,
ochelari, produse de drogherie, materiale textile,
genţi, piese de vehicule, materiale pentru
vehicule, accesorii de vehicule, carburanţi,
uleiuri de motor, produse de întreţinere auto,
flori, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu articole pentru cadouri, precum şi
cu suveniruri, şi anume cu giuvaergerie, bijuterii,
instrumente cronometrice, inele pentru chei,
recipiente pentru bijuterii şi ceasuri, precum şi
piese şi accesorii pentru produsele menţionate
anterior, suporturi pentru bancnote, ornamente
pentru păr, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu articole decorative, şi anume statui,
figurine, indicatoare, ornamente, decoraţiuni şi
lucrări de artă din metal comun, hârtie, carton,
piatră, beton, marmură, lemn, răşină de lemn,
ceară, ghips, plastic, mică, cauciuc, gutapercă,
plută, stuf, trestie, răchită, corn, os, fildeş,
fanoane de balenă, solz, ambră, sidef, spumă
de mare, porţelan, ceramică, faianţă, teracotă,
sticlă, piele, blănuri sau piei de animale sau
imitaţii ale acestor materiale, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu articole decorative,
şi anume statui, figurine, indicatoare, ornamente,
decoraţiuni şi lucrări de artă fabricate din sau
stratificate cu metale sau pietre preţioase sau
semipreţioase

sau imitaţii ale acestora, precum şi mobile
şi obiecte pentru amenajări interioare, afişaje,
standuri şi indicatoare, fructe, flori şi legume
artificiale, servicii de vânzare cu am ănuntul
în legătură cu tutun, articole pentru fumători,
bilete pentru premii, module de identificare a
participanţilor, bonuri valorice, cartele valorice,
bilete pentru evenimente şi drepturi de
utilizare a drumurilor, servicii de contabilitate,
prelucrare de date computerizate și de
gestionare a bazelor de date și servicii de
marketing în domeniul generării, transportului
și comercializării produselor petroliere, gazelor,
energiei electrice și a altor produse conexe,
servicii de comerț cu gaze naturale, petrol,
lichide și gaze naturale, gaz petrolier lichefiat,
produse petrochimice pentru și de la alții,
promovarea vânzărilor pentru terți și anume
emitere de carduri de fidelitate, cumpărarea
de gaze naturale, petrol, gaz petrolier lichefiat,
petrochimice pentru și de la alții.
37. Servicii de construcţie şi întreţinere de
dispozitive şi instalaţii care servesc la
transportul, depozitarea, prelucrarea şi utilizarea
de petrol, gaz natural şi produse din acestea,
servicii de construcţie de instalaţii pentru
alimentarea altor persoane cu gaz, curent
electric, căldură produsă din gaz şi petrol,
precum şi cu produse din petrol şi gaz,
servicii de construcţie, întreţinere şi curăţare
de instalaţii care transportă, produc, livrează,
prelucrează sau distribuie hidrocarburi, petrol,
gaz natural, gaz şi produse din acestea,
servicii de construcţie de instalaţii pentru
prospectarea, extracţia, prelucrarea, distribuirea
şi comercializarea de petrol, bitum, gaz natural
şi materii prime minerale, supraveghere de
lucrări de construcţie în acest domeniu,
foraje adânci pentru zăcăminte de petrol
sau de gaz, exploatare de instalaţii de
spălat, spălarea vehiculelor, service, între
ţinere şi reparaţii de vehicule şi autovehicule,
curăţarea vehiculelor, servicii de montare şi
reparare de pneuri, integrarea de accesorii
pentru vehicule motorizate, realimentarea
automobilelor, exploatare de staţii de alimentare
(alimentare cu carburant şi întreţinere).
39. Transport, livrare, distribuţie şi depozitare
de lichide care conţin hidrocarburi, petrol, gaze,
biogas, gaz natural, combustibili, electricitate,
energie şi produse din acestea, depozitarea
gazelor naturale, petrolului, motorinei, lichidelor
de gaze naturale, a gazului petrolier lichefiat,
a petrochimiei, a condensatului, a reziduurilor
și a produselor petroliere rafinate, depozitarea
gazelor naturale pe termen lung, petrol, gaz
petrolier lichefiat, produse petrochimice și/sau
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produse petroliere rafinate, transportul gazelor
naturale și petrolului prin conducte, servicii de
contabilitate, prelucrare de date computerizate
și de gestionare a bazelor de date și servicii
de marketing în domeniul generării, transportului
și comercializării produselor petroliere, gazelor,
energiei electrice și a altor produse conexe,
servicii de comerț a gazelor naturale, petrolului,
lichidelor de gaze naturale, gazului petrolier
lichefiat, produselor petrochimice pentru și de la
alții, promovarea vânzărilor pentru terţi şi anume
emitere de carduri de fidelitate, cumpărarea
de gaze naturale, petrol, gaz petrolier lichefiat,
petrochimice pentru și de la alții sau camioane,
transportul și livrarea de gaze naturale, lichide
conexe, condens, reziduuri și produse petroliere
rafinate cu camionul, distribuirea și punerea
la dispoziție prin transport a produselor sale
secundare pentru și către alte părți, și anume
energia electrică și subprodusele sale generate
de cogenerare, motorină, gaze naturale, petrol,
lichide de gaze naturale, gaz petrolier lichefiat,
cărbune și surse de energie conexe.
43. Servicii de unităţi de cazare (hoteluri,
pensiuni), servicii de bar, servicii de cafenea,
servicii de bufet, servicii de bufet pentru gustări
(snak-bar), servicii de catering care constau
în furnizarea de produse alimentare și băuturi,
servicii de restaurant, servicii de restaurant cu
autoservire.

───────

(210) M 2021 07828 (111)182621
(151) 29/10/2021
(732) DURARTE SRL, STR. LIVEZII NR.

50, BL. 72, AP. 6, JUDEȚ ALBA,
ALBA IULIA, ALBA, ROMANIA

(540)

TRICOU DEȘTEPT

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 09.03.09;
09.07.22

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
încălțăminte, articole pentru acoperirea capului,
îmbrăcăminte.

40. Imprimare, imprimare offset, imprimare pe
materiale textile, imprimare digitală, imprimare
de motive pe țesături, imprimarea tricourilor,
imprimări tipografice, imprimare de imagini pe
obiecte.

───────

(210) M 2021 07830 (111)182622
(151) 29/10/2021
(732) SC ELECTRONICS SUPORT

DIVISION SRL, BULEVARDUL
IULIU MANIU NR. 7, CLADIRE
SAMSUNG, BUCUREȘTI, 061072,
ROMANIA

(540)

ESD

clase:
9. Ecrane video.
35. Administrarea afacerilor magazinelor de
comerț cu amănuntul, servicii de comerț de
marfuri, piese de schimb si accesorii pentru terti.
37. Servicii de service pentru repararea
echipamentelor electronice, instalarea și
repararea telefoanelor, repararea, instalarea si
intretinerea echipamentelor electronice.
39. Servicii de antrepozitare a mărfurilor
destinate comerțului.
42. Găzduire de platforme de comerț electronic
pe internet.

───────

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.11
(591) Culori revendicate: roșu (HEX 
             #FF0000)
(511)    Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2021 07841 (111)182630
(151) 31/10/2021
(732) SC EYEZEN SRL, STR. REMUS

OPREANU NR. 10A, BL. L3, AP.29,
SC.C, CONSTANTA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(540)

OTTICA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Ochelari (optică), produse de optică.

───────

(210) M 2021 07844 (111)182735
(151) 01/11/2021
(732) WEBER 2000 SRL, STRADA

FABRICILOR NR. 4A, JUDETUL
BIHOR, ORADEA, BIHOR,
ROMANIA

(740) ALECU BOGDAN, STRADA
L.PATRASCANU NR.2,JUDETUL
BACAU, BACAU, 600018, BACĂU,
ROMANIA

(540)

ANGEL
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
1. Produse chimice destinate industriei,
științelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii și
silviculturii, rășini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută, compoziții
pentru stingerea și prevenirea incendiilor,
preparate pentru călire și sudură, substanțe
pentru tăbăcirea de blănuri și piei de animale,
adezivi pentru utilizare în industrie, chituri și
alte produse de umplere, compost, gunoi de
grajd, îngrășăminte, preparate biologice pentru
utilizare în industrie și știință.
4. Uleiuri și unsori industriale, ceară, lubrifianți,
produse pentru absorbția, umezirea și
compactarea pulberilor, combustibili și materiale
pentru iluminat, lumânări și fitile pentru iluminat.

───────

(210) M 2021 07860 (111)182631
(151) 01/11/2021
(732) EK INSTAL VEST SRL, STR.

BACOVIA NR. 12, CAMERA
1, JUDEȚUL IAȘI, SAT VALEA
LUPULUI, IAȘI, ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR. MIHAI
VELICIU NR. 21, AP. 1, JUDEȚUL
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

(540)

EK INSTAL GAZE NATURALE

(531) Clasificare Viena: 01.15.05; 11.03.03;
11.03.09; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.13

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Publicitate și marketing, servicii de franciză,
lucrări de birou.
37. Verificare instalații gaze, revizie instalații
gaze, verificări tehnice periodice centrale
termice, proiectare instalații de utilizare gaze,
servicii legate de construcția centralelor
electrice, a instalațiilor de transport și de
acumulare a energiei, mai ales a rețelelor de
alimentare cu gaz și a acumulatoarelor de
gaze cât și a rețelelor de alimentare pentru
curentul electric, sisteme de reparații, operații
de întreținere și reparații cu privire la centrale
electrice, a rețelelor de alimentare cu gaz și a
acumulatoarelor de gaze.

───────

(591) Culori revendicate: albastru, 
portocaliu,alb
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(210) M 2021 07861 (111)182632
(151) 01/11/2021
(732) DENISA MARIA TARA, STR.

UZINEI 2, AP. 2, MANSARDA,
JUDEȚUL SIBIU, CISNADIE,
555300, SIBIU, ROMANIA
TARA WILD RIDE SRL, STR.
UZINEI 2, AP. 2, MANSARDA,
JUDEȚUL SIBIU, CISNADIE,
555300, SIBIU, ROMANIA

(540)

wild ride tours & training

(531) Clasificare Viena: 26.13.25; 03.04.07;
03.04.14; 03.04.24; 27.05.01; 27.05.17

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

39. Servicii de organizare și ghidaj pentru
circuite și vizite turistice.
41. Servicii de antrenament (instruire), servicii
de instruire pentru motocicliști, organizare de
tururi ghidate, (excursii cu ghid), organizare de
curse automobilistice, de tururi și de evenimente
de curse (divertisment).

───────

(210) M 2021 07862 (111)182633
(151) 01/11/2021
(732) ROHAG PHARMA SRL, B-DUL

METALURGIEI NR. 468-472, BL.
C6, ET. 3, AP. 23, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENȚIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ, 11 IUNIE NR.
51, BL. 1, SC. A, AP. 4, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

ROHAG
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Suplimente alimentare si preparate dietetice,
alimente pentru bebeluși, dezinfectanți și
antiseptice, pansamente, bandaje și plasturi
medicali, preparate și articole sanitare, remedii
naturale și farmaceutice.
35. Servicii de marketing în domeniul
stomatologiei, servicii de informații comerciale
furnizate online prin internet sau o rețea
globală de calculatoare, servicii de informații
comerciale furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, publicitate,
inclusiv publicitatea online în rețele informatice,
servicii de marketing, publicitate şi promovare,
regruparea în avantajul terților a produselor
suplimente alimentare și preparate dietetice,
alimente pentru bebeluși, dezinfectanți și
antiseptice, pansamente, bandaje și plasturi
medicali, preparate și articole sanitare,
remedii naturale și farmaceutice, aparate și
instrumente medicale și veterinare, dispozitive
pentru mobilitate, dispozitive pentru protecția
auzului, echipament pentru exerciții fizice,
îmbrăcăminte, articole pentru acoperirea capului
și încălțăminte, susținătoare și suporturi de
uz medical, instrumente ajutătoare pentru sex,
îmbrăcăminte, articole pentru acoperirea capului
și încălțăminte pentru personal medical și
pacienți, instrumente ajutătoare pentru hrănire
și suzete, mobilier medical și paturi, echipament
pentru deplasarea pacienților, protetică și
implanturi artificiale (exceptând transportul lor),
pentru a permite clientilor sa le vadă și să le
achiziționeze cât mai comod, prin magazine en
gros sau en detail, prin cataloage de vânzare
prin corespondență, prin mijloace electronice,
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prin intermediul site-urilor web și prin intermediul
emisiunilor de teleshopping.
44. Servicii de asistență medicală pentru
oameni, închiriere de echipamente pentru
îngrijirea sănătății umane, servicii medicale,
servicii farmaceutice.

───────

(210) M 2021 07866 (111)182634
(151) 01/11/2021
(732) SANNIO MANAGEMENT SRL,

CALEA FLOREASCA NR. 60,
ETAJ 4,BIROU 2, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

AMAVI GARDEN
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
43. Servicii de alimentație publică.

───────

(210) M 2021 07867 (111)182635
(151) 01/11/2021
(732) TOLLIN MICHELE, STR.

PODIȘULUI NR. 10-14, JUDEȚ
IAȘI, IAȘI, IAȘI, ROMANIA

(540)

MIKI CRUNCH
(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.13;

02.09.04; 02.09.08

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

43. Servicii de restaurant, servicii de bufet,
servicii de catering, servicii de autoservire,
servicii de fast-food care furnizează alimente și
băuturi.

───────

(210) M 2021 07868 (111)182769
(151) 01/11/2021
(732) K NOI CLEANING S.R.L., STR.

ȘOSEAUA NAȚIONALĂ NR.8,
JUD IAȘI, MUNICIPIUL IAȘI, IAȘI,
ROMANIA

(740) VLAD I. ANDA CABINET DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ, STR.
PORII NR.152, SC.3, AP.96, JUD.
CLUJ, FLOREȘTI, CLUJ, ROMANIA

(540)

K NOI

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 25.01.19;
26.04.01; 26.04.18; 29.01.11

clase:
37. Servicii de curățenie, curățenie în spațiile
comerciale, servicii de curățenie domestică,
servicii de curățenie industrială, curățenie în

(591) Culori revendicate: albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

(591) Culori revendicate: galben (HEX
#FDC614), negru, alb
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spații publice, servicii de curățenie pentru
hoteluri, furnizare de servicii de curățenie,
servicii de curățenie pentru birouri, servicii de
curățenie și de portărie, servicii de menaj
(servicii de curățenie), închirierea de mașini
și echipament pentru curățenie, curățenie în
locații înainte și după evenimente, servicii de
curățenie pentru case din complexe rezidențiale,
servicii de curățenie pentru birouri, pe bază de
contract, servicii de curățenie pentru cluburi,
pe bază de contract, servicii de curățenie
pentru centrele de divertisment, pe bază
de contract, închiriere de utilaje, instalații
și echipamente pentru construcții, demolări,
curățenie și întreținere, închiriere de mașini
și echipamente de curățenie și de spălat și
de uscat, curățare de covoare, reparații de
covoare, curățare covoare și carpete, închiriere
de mașini pentru curățarea de covoare, închiriere
de mașini pentru curățarea covoarelor, furnizare
de informații privind curățarea covoarelor și
preșurilor.

───────

(210) M 2021 07870 (111)182636
(151) 01/11/2021
(732) CRISTINA VULTUR, STR.

(540)

VIP BANK
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
45. Servicii de proprietate intelectuală și
industrială, servicii juridice, servicii personale
şi sociale oferite de către terți, destinate
să satisfacă nevoile indivizilor, inclusiv online,
prin intermediul unei platforme de internet
sau aplicații mobile, consiliere în proprietate
intelectuală și industrială, inclusiv online, la
distanță sau virtual, prin toate mijloacele
cunoscute sau care se vor dezvolta ulterior,
consiliere în drepturi de autor și drepturi conexe,
consiliere privind protecția activelor intangibile
sau necorporale, servicii juridice referitoare
la înregistrarea numelor de domenii, licențe
de proprietate intelectuală, mediere, arbitraj
şi servicii de arbitraj, gestionare drepturi de
autor, acordare de dată certă înscrisurilor
(servicii juridice), cercetări juridice, servicii de

siguranță pentru protejarea bunurilor şi activelor
necorporale ale persoanelor.

───────

(210) M 2021 07874 (111)182637
(151) 01/11/2021
(732) VLAD DIMA, ŞOS. STRĂULEŞTI

NR. 125A, SECTOR 1,
BUCURESTI , ROMANIA

(740) KEYPI AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, STR.
ELOCINTEI NR. 8, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

Locanda del Vino
FONDATO 2021

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.07.01; 05.03.13

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

33. Vinuri.
35. Publicitate, publicitate prin toate mijloacele
de comunicare cunoscute sau care se vor
dezvolta în viitor, inclusiv online prin internet
şi prin intermediul unui site web specializat,
servicii de comerţ (vânzare en gros sau en
detail) şi regruparea în avantajul a produselor
cuprinse în clasa 33 (exceptând transportul lor),
prezentarea pentru vânzare prin toate mijloacele
de comunicare, inclusiv on line prin intermediul
unui site web specializat, astfel încât terţii să
le cunoască şi să le achiziţioneze comod,
realizarea de reclame, anunturi publicitare,
promoții, furnizarea de informaţii şi sfaturi
comerciale pentru consumatori în legătură

ELOCINTEI NR. 8, SECTOR 1,
BUCURESTI, 113311, ROMANIA
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cu aceste produse, inclusiv servicii de
consultanţă, servicii de agenţii de import-
export, servicii oferite de lanţuri de magazine
si magazine online, gestionarea afacerilor
comerciale, administraţie comercială, lucrări de
birou.

───────

(210) M 2021 07876 (111)182638
(151) 01/11/2021
(732) SC XYLINO NATURAL HOME

STYLE SRL, CALEA DUMBRAVII
NR. 76 C2, CAM 5, ET. 2, JUD.
SIBIU, SIBIU, SIBIU, ROMANIA

(740) CABINET PI SIMONA JEFLEA, STR
CALEA DUMBRAVII,, NR 139, AP 2,
SIBIU,, 550399, SIBIU, ROMANIA

(540)

XYLINO Natural Home Style
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
19. Cabane şi căsuţe din lemn, uşi din lemn,
porţi din lemn, pardosea din lemn, verande de
lemn.
20. Mobilier din lemn, paturi şi schelete de pat
din lemn, scaune din lemn, dulapuri din lemn,
mobilier şcolar, birouri din lemn, mese, mese de
cafea din lemn, bucătării din lemn, blaturi din
lemn, comode din lemn, mobilier de bar din lemn,
mese de toaletă din lemn, bănci din lemn, divane
din lemn, cufere din lemn, tâmplărie artistică,
obiecte decorative din lemn, figurine/ statuete din
lemn, rame oglinda din lemn, cuiere din lemn,
console din lemn, mobilier baie din lemn, cazi
baie din lemn, lavoare din lemn, scări din lemn,
rafturi din lemn, picioare de mobila din lemn,
rame pentru tablouri, plăci cu denumiri de firme

din lemn, tocătoare/doguri din lemn, suporturi
pentru umbrele din lemn.
35. Regruparea în avantajul terţilor a produselor
din clasele Nisa 19 şi 20 (cu exceptţa
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod, servicii
de vânzare cu amănuntul a produselor din
clasa 19 şi 20, prezentarea produselor prin
toate mijloacele de comunicare pentru vânzarea
cu amănuntul, promovarea vânzărilor prin
programe de fidelizare a clienţilor, organizare,
gestionare şi monitorizare a vânzărilor,
prezentare de produse, organizare de lansări de
produse, organizare de demonstaţii în scopuri
comerciale, furnizare de informaţii despre
produse consumatorilor, inclusiv prin internet,
servicii de asistenta şi consiliere comercială
pentru consumatori, servicii de vânzare cu
amănuntul prin reţele informatice, publicare
de material publicitare online, publicitate,
inclusiv publicitate online în reţele informatice,
realizarea de târguri şi expoziţii virtuale
online, cu scop publicitar, marketing comercial,
consultanţă privind promovarea vânzărilor,
gestionarea afacerilor comerciale, lucrări de
birou, administraţie comercială.
40. Servicii de prelucrare hand made a lemnului.

───────

(210) M 2021 07878 (111)182639
(151) 11/11/2021
(732) SAPRO SRL, STR STEFAN CEL

MARE NR 21, JUD. CONSTANTA,
CONSTANTA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(740) ANGHEL LUMINITA DOINA CABINET
DE PROPRIETATE INTELECTUALA,
STR. GHERGHITEI NR 1, BL 94B, SC
B, AP 76, SECTOR 2, BUCURESTI,
022511, ROMANIA

(540)

Ziarul mileniului trei
Observator de Constanța



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 06/2022

1356

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.10; 27.05.24

clase:
35. Consultanță în managementul și
organizarea afacerilor, consultanță în marketing,
consultanță pentru conducerea afacerilor,
consultanță privind managementul afacerilor,
consultanță privind organizarea și funcționarea
afacerilor, consultanță profesională în afaceri,
consultanță profesională în marketing, difuzare
de anunțuri publicitare prin internet, difuzare de
anunțuri publicitare prin rețele de comunicații
online, difuzare de materiale de reclamă, de
marketing și publicitare, difuzare de materiale
publicitare pentru terți, printr-o rețea de
comunicații on-line pe internet, difuzare de
materiale publicitare și promoționale, servicii de
editare a ziarelor, revistelor, periodicelor cu scop
publicitar, servicii de editare-tehnoredactare
texte cu scop publicitar, furnizare de spații
publicitare prin mijloace electronice sau rețele
informatice globale, promovarea de produse
și servicii prin furnizarea de spațiu pe
pagini web, furnizarea unui catalog online cu
informații comerciale pe internet, intermediere de
afaceri comerciale pentru terți, intermediere de
contracte (pentru terți), marketing de produse,
marketing pe internet, prezentare de produse
și servicii (în scopuri promoționale/publicitare),
publicaţii (ziare şi reviste cu caracter de
periodice), servicii de comenzi online, servicii
de consultanță în afaceri, servicii de consultanță
în managementul afacerilor, prin intermediul
internetului, servicii editoriale şi redacţionale, cu
scop publicitar.
41. Consultanță în materie de planificare de
evenimente speciale, coordonare de evenimente
culturale, divertisment difuzat într-o rețea globală
de comunicații, divertisment on-line, furnizare
de imagini online nedescărcabile, furnizare de
informații online, furnizare de publicaţii dintr-o
reţea globală de calculatoare sau de pe internet
care pot fi consultate, furnizare de publicaţii
electronice dintr-o reţea globală de calculatoare
sau de pe internet, nedescărcabile, furnizare
de publicaţii electronice online, furnizare de
publicaţii electronice, furnizare de publicaţii on-
line, furnizare online de reviste cu articole
pe teme generale care nu pot fi descărcate,
furnizarea de buletine informative on-line,
furnizarea de publicaţii electronice, care nu pot
fi descărcate, publicare de buletine informative,
publicare de cărţi electronice şi periodice pe
internet, publicare de cărți, reviste, almanahuri
și jurnale, publicare de jurnale, publicare de

materiale editoriale pe site-uri accesibile printr-
o rețea globală de calculatoare, publicare
multimedia a jurnalelor, publicare multimedia de
reviste, jurnale și ziare, publicarea şi redactarea
de texte, reportaje fotografice, publicare cărţi,
publicaţii on-line (ziare şi reviste cu caracter
de periodice), servicii de arhivă de bibliotecă,
servicii de bibliotecă cu privire la date stocate
și recuperate prin mijloace electronice, servicii
de bibliotecă cu privire la documente stocate
și recuperate prin mijloace electronice, servicii
de bibliotecă electronică pentru furnizare de
informații electronice (inclusiv informații de
arhivă) sub formă de texte și de informații audio
și/sau video, servicii de bibliotecă electronica,
servicii de bibliotecă furnizate prin intermediul
unei baze de date computerizate, servicii
de bibliotecă furnizate prin intermediul unei
baze de date computerizate care conține
informații extrase din ziare, servicii de bibliotecă
online, și anume furnizare de servicii de
bibliotecă electronică referitoare la ziare, reviste,
fotografii și imagini printr-o rețea online de
calculatoare, servicii de consultanță cu privire
la educație și instruire, servicii de consultanță
cu privire la pregătirea în domeniul afacerilor,
servicii de consultanță cu privire la publicarea
de texte scrise, servicii de consultanță în
domeniul editorial, servicii de consultanță privind
publicarea revistelor, servicii de publicare a
publicațiilor periodice și neperiodice, altele decât
textele publicitare, servicii de publicare de
reviste, servicii de publicare on-line, servicii
de publicare, cu excepția tipăririi, servicii de
reporteri de ştiri, servicii jurnalistice, servicii
pentru publicarea de ghiduri, servicii de publicare
de text electronic, altul decât cel publicitar.

───────

(591) Culori revendicate: alb, roșu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2021 07879 (111)182640
(151) 05/11/2021
(732) SECTIO AUREA SRL, ALEEA

IOSIF HODOS NUMARUL 1, BLOC
PC6, SCARA E, AP 50, SECTOR 3,
BUCURESTI, 032511, ROMANIA

(540)

SECTIO AUREA

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.05

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

42. Servicii de consultanță tehnologică pentru
transformarea digitală, servicii de consultanță
tehnologică.

───────

(210) M 2021 07886 (111)182641
(151) 23/11/2021
(732) DRUMUL CARULUI SRL, STR.

MOECIU DE JOS NR. 55B, JUD
BRAȘOV, BRAȘOV, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

HANUL LUI FILUT
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare.
43. Asigurare de spații de cazare pentru turiști.

───────

(210) M 2021 07887 (111)182710
(151) 02/11/2021
(732) CHE. COSMEDICA SRL, STR.

GEORGE COȘBUC NR. 52,
JUDETUL MARAMURES, BAIA
MARE, MARAMUREȘ, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STR. 11 IUNIE, NR.
51, SC. A, ET. 1, AP. 4, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

COSMEDICA CHIRURGIE
PLASTICĂ ȘI ESTETICĂ

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12;
02.03.23

clase:
44. Servicii medicale, chirurgie, chirurgie
plastica si estetica, servicii de consultanță
în domeniul chirurgiei, servicii de clinici de
chirurgie estetică și plastică, servicii de asistență
medicală pentru oameni, servicii de igienă și
frumusețe pentru oameni, consiliere în materie
de sănătate, consultatii medicale, controale
medicale, servicii de spitalizare, furnizarea de
informatii medicale prin intermediul unei retele
globale de calculatoare, management de servicii
de asistență medicală, monitorizarea pacienților,
servicii de clinici medicale și de sănătate,
servicii de informare cu privire la asistența
sanitară, servicii de informații medicale furnizate
pe internet, servicii medicale oferite printr-
o rețea de furnizori de servicii medicale pe
bază contractuală, servicii dermatologice pentru
tratarea afecţiunilor pielii, informații medicale,

(591) Culori revendicate: gri, portocaliu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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efectuarea examenelor medicale, servicii de
analize medicale, servicii medicale de diagnostic
(testare și analiză), analize medicale pentru
diagnosticul și tratamentul persoanelor, servicii
de evaluare medicala, compilarea rapoartelor
medicale, furnizare de asistență medicală
pentru monitorizarea pacienților care urmează
un tratament medical, consultanță privind
asistența medicală oferită de doctori și de
alt personal medical specializat, servicii de
evaluare medicală pentru pacienţii care se
recuperează, în scopul ghidării tratamentului şi
evaluării eficienţei, furnizare de terapii cu laser
pentru tratarea afecțiunilor medicale, servicii
de tratamente terapeutice pentru față si corp,
servicii de liposucție, servicii cu laser pentru
întinerirea pielii, servicii de tratament cosmetic,
servicii de tratament cosmetic cu laser pentru
piele, servicii de tratamente cosmetice de
umplere prin injecție, servicii de tratament
cosmetic cu laser pentru îndepărtarea părului
nedorit, servicii de tratamente de înfrumusețare,
servicii de tratamente cosmetice pentru corp,
față și păr.

───────

(210) M 2021 07892 (111)182572
(151) 02/11/2021
(732) FLORIN ADRIAN MARIS, STR.

MADRID NR. 18, JUDEȚUL
MUREȘ, TG. MUREȘ, 540549,
MUREȘ, ROMANIA

(540)

MARIS APARTMENTS

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

36. Furnizare de cazare permanentă (afaceri
imobiliare).
43. Servicii de ospitalitate (cazare), furnizare de
cazare temporară, servicii de cazare temporară,
servicii de cazare hotelieră, furnizare de cazare
pentru vacanțe.

───────

(210) M 2021 07912 (111)182653
(151) 03/11/2021
(732) CER CARGO HOLDING SE

EUROPAI RESZVENYTARSASAG,
STR. SZECSENYI, NR. 61,
VECSES, 2220, UNGARIA

(540)

CER

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 26.11.01;
26.01.01

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.

───────

(210) M 2021 07913 (111)182654
(151) 03/11/2021
(732) ENERGOTECH SA, BD.

TIMIȘOARA 104B, SECTOR 6,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

Energotech
(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.13;

26.01.03

(591) Culori revendicate: galben (Pantone
7408), gri (Pantone 7695)
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

37. Servicii de construcții, servicii de instalare
și de reparații, extracție minieră, foraje pentru
extracția de petrol și de gaze.
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 2021 07923 (111)182655
(151) 03/11/2021
(732) ANTONIA TRUSCA, CALEA

CRAIOVEI 1960, JUDEȚ
MEHEDINȚI, SIMIAN, 227445,
MEHEDINȚI, ROMANIA

(540)

terra sat

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.13; 26.03.01; 24.17.02

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, redactare de texte publicitare,
servicii publicitare și de promovare, studii de
marketing, servicii publicitare în materie de
prestații comerciale, servicii publicitare privind

recrutarea de personal, servicii publicitare
pentru sensibilizarea publicului la probleme
de mediu, servicii publicitare pentru crearea
identității de brand pentru alte persoane, servicii
publicitare privind ziarele, servicii publicitare
cu privire la crearea identității corporative și
de brand, servicii promoționale furnizate prin
telefon, servicii promoționale de publicitate,
servicii promoționale comerciale, servicii de
telemarketing, servicii de strategie de marcă,
servicii de redactie in scopuri publicitare, servicii
de reclamă și publicitate, servicii de publicitate
și reclamă, servicii de publicitate și marketing
online, servicii de publicitate și de marketing
furnizate prin canalele de comunicare, servicii de
publicitate și de marketing furnizate prin bloguri,
servicii de publicitate și promovare, precum
și servicii de consultanță aferente, servicii de
publicitate și marketing, servicii de publicitate și
de promovare de vânzări, servicii de publicitate
și de promovare, servicii de publicitate și de
marketing furnizate prin mijloacele de media
socială, servicii de publicitate politică, servicii
de publicitate pentru vânzarea de produse,
servicii de publicitate pentru sensibilizarea
publicului la probleme sociale, servicii de
publicitate pentru sensibilizarea publicului la
probleme medicale, servicii de publicitate pentru
promovarea sensibilizării publicului în domeniul
asistenței sociale, servicii de publicitate pentru
alte persoane, servicii de publicitate, promovare
și relații publice, servicii de publicitate privind
serviciile financiare, servicii de publicitate privind
lucrări publice, servicii de publicitate privind
industria turismului, servicii de publicitate pentru
a promova sensibilizarea publicului cu privire
la beneficiile comerțului local, servicii de
publicitate în presă, servicii de publicitate în
legătură cu eventimente de sporturi electronice,
servicii de publicitate în domeniul imobiliar,
servicii de publicitate furnizate de o agenție
de publicitate la radio și la televizor, servicii
de publicitate furnizate pe internet, servicii de
publicitate oferite de o agenție specializată în
publicitate prin radio și televiziune, servicii de
publicitate prin intermediul textelor afișate pe
ecrane de televiziune, servicii de promovare
și publicitate, servicii de publicitate, servicii
de publicitate constând din panouri cu două
fețe purtate pe umeri de persoane, servicii de
publicitate de exterior, servicii de publicitate
digitală, servicii de publicitate exterioară, servicii
de publicitate furnizate florarilor, servicii de
publicitate furnizate prin internet, servicii de
publicitate furnizate prin intermediul unei baze
de date, servicii de promovare comercială prin
mijloace audiovizuale, servicii de promovare,

(591) Culori revendicate: verde (HEX
#286335, #c0c17f), rosu (HEX
#dc352f), negru (HEX #000000)

(591) Culori revendicate: albastru, verde, 
mov,portocaliu
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servicii de prezentare a produselor către
public, servicii de poziționare a mărcilor, servicii
de planificare pentru publicitate, servicii de
modele în scop publicitar sau de promovare
a vânzărilor, servicii de marketing promoțional
folosind mijloace audiovizuale, servicii de grafică
publicitară, servicii de identitate corporativă,
servicii de informații privind publicitatea, servicii
de marketing furnizate prin intermediul rețelelor
digitale, servicii de editare de texte publicitare,
servicii de editare de publicitate, servicii de
dezvoltare de planuri creative de marketing,
servicii de cumpărare de media, servicii de
creare de mărci (publicitate și promovare),
servicii de creare de mărci, servicii de corelare a
rețelelor de publicitate online pentru conectarea
persoanelor din publicitate la site-uri web,
servicii de comunicare cu ajutorul bloggerilor,
servicii de anunțuri în scopuri publicitare,
servicii de anunțuri clasificate, servicii de
asistență și consultanță pentru publicitate,
marketing și promovare, servicii de agenție de
marketing, servicii de agenție de publicitate,
reproducere de material publicitar, redactări de
texte publicitare, redactare de texte publicitare,
redactare de scenarii pentru scopuri publicitare,
realizarea de benzi video, discuri în format
video și înregistrări audiovizuale cu caracter
promoțional, realizare de material publicitar,
realizare de materiale publicitare, realizare
de înregistrări video în scopuri publicitare,
realizare de broșuri publicitare, realizare de
anunțuri publicitare pentru terți, reactualizarea
materialelor publicitare, publicitate și reclamă
prin intermediul televiziunii, radioului, poștei,
publicitate și reclamă, publicitate și marketing,
publicitate televizată, publicitate radiofonică,
publicitate radio și de televiziune, publicitate
pentru site-urile web ale firmelor, publicitate
pentru terți pe internet, publicitate prin bannere,
publicitate prin intermediul mediilor electronice
și îndeosebi prin internet, publicitate prin
intermediul panourilor electronice de afișare,
publicitate prin toate mijloacele publice de
comunicare, publicitate prin transmisia de
publicitate online pentru terți prin rețele
de comunicații electronice, publicitate online,
publicitate online printr-o rețea informatizată
de comunicații, publicitate în presa de interes
general și în presa de specialitate, publicitate
în reviste, broșuri și ziare, publicitate, inclusiv
promovare de produse și servicii ale terților prin
sponsorizare și contracte de licență referitoare la
evenimente sportive internaționale, publicitate,
inclusiv publicitatea online în rețele informatice,
publicitate, promovarea vânzărilor, publicare
de materiale imprimate în scopuri publicitare,

publicare de materiale imprimate în scopuri
publicitare, în format electronic, publicare de
materiale promoționale, publicare de materiale
publicitare, publicare de materiale publicitare
online, publicare de materiale și texte publicitare,
publicare de texte publicitare, publicare
electronică de materiale imprimate în scopuri
publicitare, publicarea de broșuri publicitare,
pregătirea de texte publicitare, promovare,
publicitate și marketing pentru pagini web online,
promovarea afacerii (publicitate), promovarea
comercială, promovarea produselor și serviciilor
altor persoane prin internet, promovarea
produselor și serviciilor terților prin programe
tip teleshoping, promovarea vânzării de servicii
(în numele terților) prin reclame publicitare,
promovare (publicitate) de concerte, promovare
de evenimente speciale, promovare de produse
și servicii ale terților prin intermediul anunțurilor
publicitare pe pagini de internet, promovare
de produse și servicii pentru terți, promovare
de produse și servicii prin sponsorizarea
evenimentelor sportive, promovare de produse
și servicii prin sponsorizarea evenimentelor
sportive internaționale, promovare online de
rețele informatizate și pagini web, productie de
publicitate televizata si radiofonica, producție de
programe de teleshopping, producție de reclame
radio, producție și distribuție de reclame la radio
și la televiziune, promovare a vânzărilor prin
mijloace audiovizuale, prezentări de produse
și servicii de afișare a produselor, prezentare
de firme pe internet și în alte medii de
comunicare, prezentare de firme și produse
și servicii ale acestora pe internet, producție
de clipuri publicitare, producție de clipuri
publicitare pentru radio, producție de emisiuni
de teleshopping, producție de material publicitar,
producție de material publicitar vizual, producție
de materiale publicitare, producție de material
publicitar și anunțuri publicitare, producție de
înregistrări audio în scopuri de marketing,
producție de înregistrări audio în scopuri
publicitare, producție de înregistrări de sunet
în scopuri publicitare, producție de înregistrări
video în scopuri de marketing, producție
de înregistrări video în scopuri publicitare,
planificare de strategii de marketing, plasare
de reclame, plasarea de anunțuri publicitare
pentru terți, pregătire de anunțuri publicitare,
pregătire de anunțuri publicitare personalizate, în
folosul terților, pregătire de campanii publicitare,
pregătire de documente publicitare, pregătire
de materiale promoționale și de comercializare
pentru terți, pregătire de publicații publicitare,
pregătire și plasare de anunțuri publicitare de
exterior pentru terți, pregătire și plasare de
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anunțuri publicitare pentru terți, pregătire și
realizare de planuri și concepte media și de
publicitate, organizare de prezentări în scopuri
publicitare, organizare de târguri comerciale în
scopuri publicitare, organizare și coordonare
de evenimente de marketing, organizare
și coordonare de evenimente promoționale
de marketing pentru terți, organizare și
plasare de reclame, organizare și realizare
de evenimente promoționale, organizare și
realizare de evenimente publicitare, organizarea
de concursuri în scopuri publicitare, organizarea
de publicitate, negociere de contracte de
publicitate, intermediere publicitară, lipirea
de afișe publicitare, întocmire de reclame,
întocmirea de texte de publicitate comercială,
furnizare și închiriere de spațiu, timpi și
mijloace de publicitate, furnizare de informații
de marketing prin site-uri web, furnizare
de informații privind publicitatea, furnizare
de informații publicitare, furnizare de modele
pentru campanii promoționale, furnizare de
servicii publicitare, închiriere spațiu publicitar,
închirierea minutelor publicitare și a presei,
intermediere de contracte de publicitate și
promovare pentru alte persoane, intermediere
de contracte de publicitate pentru alte persoane,
distribuirea de materiale publicitare, de
marketing și materiale promoționale, dezvoltare
de conceptii de publicitate, dezvoltare de
planuri de marketing, dezvoltare de strategii
și concepte de marketing, editare post-
producție de publicitate și reclame, editare
și actualizare de texte publicitare, compilare,
producție și diseminare de material publicitar,
concepere de broșuri publicitare, concepere
de fluturași publicitari, concepere de logouri
publicitare, concepere de material publicitar,
coordonarea promovării evenimentelor de
strângere de fonduri caritabile, creare de
texte publicitare, creare de texte publicitare
și în scop promoțional, crearea materialului
publicitar, derularea campaniilor promoționale
pentru întreprinderi comerciale, dezvoltare de
campanii promoționale, dezvoltare de concepte
de marketing, colectarea de informații privind
publicitatea, compilare de anunțuri publicitare,
agenții de publicitate, afișare de anunțuri
publicitare pentru pentru terți, afișaj, activități
publicitare, în special cu privire la rețele de
telematică și de telefonie.
38. Telecomunicatii, servicii de telecomunicații,
furnizarea și închirierea de instalații și
echipamente de telecomunicații, transmitere
video interactivă în rețele digitale,
videoconferință, trimitere, primire și retrimitere
de mesaje, transmiterea de programe de

televiziune prin sateliți spațiali, transmitere de
mesaje, transmitere de mesaje prin mijloace
audiovizuale, transmitere de mesaje prin
mijloace electronice, transmitere de mesaje
scurte (sms), de imagini, de voce, de sunete,
de muzică și de comunicații în format text
între dispozitive de telecomunicații mobile,
transmitere de mesaje, date și conținut prin
internet și alte rețele de comunicații, transmitere
de semnale audio și/sau video digitale prin
telecomunicații, transmitere de sunete, imagini,
semnale și date în rețea, transmitere de
telegrame, transmitere de telegrame prin
mijloace electronice, transmitere de înregistrări
audio și video în rețele, transmitere digitală de
date, transmitere digitală de date pe internet,
transmitere electronică de mesaje și date,
transmitere electronică instantanee de mesaje
și date, transmitere și retransmitere electronică
de sunete, imagini, documente, mesaje și date,
transmisii audio prin satelit, transmisii de date,
transmisii de date și transfer de fișiere pe cale
telematică, transmisii prin satelit, transmitere de
conținut audio și video prin satelit, transmitere de
date prin satelit, transmitere de date, mesaje și
informații, transmitere de ghiduri de programe de
televiziune interactive, transmitere de informații
în materie de produse farmaceutice, de medicină
și de igienă, transmitere de informații în scopuri
de afaceri, transmisie de sunet prin satelit,
transmisie de sunet și imagine prin satelit
sau rețele multimedia interactive, transmisie de
sunet, imagine și informații, transmisie de sunet,
imagine, semnal și date prin cablu, transmisie
de sunete prin mijloace electronice, transmisie
de sunete prin rețele multimedia interactive,
transmisie de sunete prin satelit, transmisie de
sunete și imagini prin satelit, transmisie digitală
de voce, transmisie electronică de comunicări
scrise, transmisie prin satelit de sunete, imagini,
semnale și date, transmisie securizată de date,
sunete sau imagini, transmisie video prin rețele
digitale, transmisie și recepție (transmisie) de
informații din bazele de date prin intermediul
rețelei de telecomunicații, transmisie și recepție
prin radio, transmisie de informații prin radio,
transmisie de la distanță de date prin intermediul
telecomunicațiilor, transmisie de la distanță de
semnale audio prin mijloace de telecomunicații,
transmisie de mesaje și imagini, transmisie de
pachete de date și imagini, transmisie de sunet
asistată de calculator, transmisie de știri la
organizațiile care difuzează știri, transmisie de
știri și informații de actualitate, transmisie de
date, sunete și imagini prin sateliți, transmisie
de filme video, transmisie de imagini prin rețele
multimedia interactive, transmisie de imagini prin
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satelit, transmisie de informații din baze de
date prin intermediul rețelelor de telecomunicații,
transmisie de informații prin comunicare de date
pentru asistența în luarea deciziilor, transmisie
de informații prin coduri telematice, transmisie
de informații prin intermediul sistemelor de
comunicații video, transmisie de informații prin
rețele de comunicații electronice, transmisie de
informații prin rețele electronice de comunicație,
transmisie de informații prin rețele naționale
și internaționale, transmisie de informații prin
rețele optice de telecomunicație, transmisie
de informații în domeniul audiovizual, servicii
pentru transmiterea electronică de voce,
telecomunicații de informații (inclusiv pagini
web), telecomunicații prin radio, transfer
automat de date digitale utilizând canale
de telecomunicații, transfer de date prin
radio, transfer de date prin telecomunicații,
transfer de informații prin radio, transmisie
continuă (streaming) de evenimente de sporturi
electronice, transmisie de date pentru terți,
transmisie de date prin intermediul sateliților
de comunicare, transmisie de date, sunet și
imagini prin satelit, transmisie de date, sunete și
imagini prin satelit, servicii de transmisie video,
servicii de transmisie și recepție a datelor cu
ajutorul mijloacelor de telecomunicații, servicii
de transmisii digitale, servicii de transmitere
de date printr-o rețea de telecomunicații,
servicii de transmitere de mesaje, servicii de
transmitere digitală de date audio și video,
servicii de videoconferință, servicii de videotext
interactiv, servicii interactive de comunicații,
servicii media mobile de tipul transmisiei
electronice de conținut media de divertisment,
servicii pentru conferințe în rețea, servicii
pentru transmisia electronică de documente,
servicii în domeniul telecomunicațiilor, și anume
servicii de comunicații personale, servicii
de transmisie, servicii de teleconferință și
videoconferință, servicii de transmisie de
date, servicii de transmisie de informații
prin intermediul rețelelor digitale, servicii de
transmisie de text pe ecranul televizorului,
servicii de transmisie de voce și de date, servicii
de transmisie electronică de imagini, servicii
de transmisie electronică de informații, servicii
de transmisie electronică și de telecomunicații,
servicii de transmisie securizată de date,
sunete și imagini, servicii de telecomunicații
aer-sol, servicii de telecomunicație prin linie
fixă, servicii de telecomunicații de rețele
digitale, servicii de telecomunicații furnizate prin
intermediul rețelelor de fibră optică, servicii
de telecomunicații prin fibră optică, servicii
de telecomunicații prin satelit, servicii de

telecomunicații în rețele de fibră optică, fără fir
și prin cablu, servicii de informare și consiliere
privind serviciile de telecomunicații, servicii de
informații online privind telecomunicațiile, servicii
de radiocomunicații, servicii de telecomunicații
pentru distribuirea de date, servicii de conferințe
video prin satelit, servicii de consiliere
cu privire la echipamente de comunicații,
servicii de consultanță privind comunicații
de date, servicii de consultanță privind
telecomunicațiile, servicii de consultanță în
domeniul comunicațiilor electronice, servicii
de consultanță în telecomunicații, servicii de
difuzare și comunicații interactive, servicii de
informare prin radio, servicii de informare
privind rețelele electronice de comunicare,
servicii de informare privind telecomunicațiile,
servicii de informare, consultanță și consiliere
privind telecomunicațiile, servicii de încărcare
de fotografii, servicii de încărcare video, servicii
de comunicații video, servicii de comunicații
prin cablu, servicii de comunicații prin satelit,
servicii de comunicații prin satelit pentru
utilizatorii profesioniști, servicii de comunicații
audio, servicii de comunicații digitale, servicii de
comunicații electronice, servicii de comunicații
electronice pentru transmisia de date, servicii
de comunicații electronice pentru transmisie prin
antene, servicii de comunicații electronice pentru
transmisie prin cablu, servicii de comunicații
furnizate electronic, servicii de comunicații fără
fir, servicii de comunicații pentru transmiterea
electronică a imaginilor, servicii de comunicații
prin mijloace electronice, servicii de acces
al telecomunicațiilor, servicii de accesare a
telecomunicațiilor, servicii de agenții de știri
electronice, servicii de colectare și transmitere
de mesaje, servicii de comunicare electronică
pentru transmisia de date, servicii de comunicare
pentru transmisia de informații, servicii de
comunicare pentru transmisia de informații prin
mijloace electronice, servicii de comunicare
pentru transmisia electronică de voce, servicii de
comunicații, servicii de comunicații ale agențiilor
de presă, servicii de comunicații audiovizuale,
informații despre comunicații, furnizare de
informații privind comunicațiile, informații în
domeniul telecomunicațiilor, radiocomunicații,
radiocomunicații mobile, recepționarea de
programe de televiziune pentru transmisia mai
departe către abonați, retransmisie de imagini
prin satelit, servicii ale agențiilor de presă
(transmitere de știri), servicii ale agențiilor de
știri pentru telecomunicații, servicii ale agențiilor
de știri pentru transmisii electronice, servicii
audiotext, servicii consultative și de consultanță
privind comunicațiile fără fir și echipamentele
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pentru comunicațiile fără fir, furnizare (punere
la dispoziție) de servicii pentru conferințe
electronice, furnizare de informații privind
comunicarea fără fir, furnizare de informații
privind comunicațiile media, furnizare de
instalații și echipamente pentru videoconferințe,
furnizare de telecomunicatii wireless prin
intermediul retelelor de comunicatie electronica,
furnizare de timp de emisie pentru servicii de
comunicații, furnizarea accesului de mare viteză
la rețele de calculatoare și de comunicații,
furnizarea accesului la rețele de comunicații
electronice și la baze de date electronice,
furnizarea accesului la servicii de stocare de
telecomunicații, furnizarea de conexiuni de
telecomunicații electronice, emisiuni de știri
(transmisii), furnizare de capacitate de satelit
(telecomunicații), furnizare de comunicații prin
radio, furnizare de conexiuni de telecomunicații
pentru centre de date, comunicații prin radio,
comunicații prin rețele electronice, comunicații
mobile radio, comunicații radio, comunicare prin
mijloace electronice, comunicare de informații
prin satelit, comunicare de informații prin
mijloace electronice, comunicare de date prin
radio, comunicare de date prin mijloace
electronice, agenții de presă, asigurarea
accesului la rețele de telecomunicații, asigurarea
accesului la telecomunicatiile in banda larga,
colectare și transmitere de mesaje, comunicare
de date prin mijloace de telecomunicații.
41. Editare, întocmire de rapoarte și redactare
de texte, altele decât cele publicitare, difuzare
de reportaje de către agenții de știri, distribuire
de știri pentru industria audiovizuală, editare de
texte scrise, altele decât cele publicitare, editare
de publicații, furnizare de publicații dintr-o rețea
globală de calculatoare sau de pe internet care
pot fi consultate, furnizare de publicații on-line,
furnizare de servicii de studio de înregistrare
video, furnizarea de buletine informative on-line
în domeniul divertismentului sportiv, furnizarea
de informații referitoare la activitatea editorială,
publicare de afișe, publicare de broșuri, publicare
de broșuri cu informații despre programele de
televiziune, publicare de buletine informative,
publicare de calendare de evenimente, publicare
de documente, publicare de documente în
materie de pregătire profesională, știință, dreptul
public și probleme sociale, publicare de fișe
informative, publicare de materiale editoriale
pe site-uri accesibile printr-o rețea globală de
calculatoare, publicare de materiale tipărite în
format electronic, publicare de materiale tipărite
în format electronic pe internet, publicare de
materiale și publicații tipărite, publicare de texte,
publicare de texte și imagini, inclusiv în format

electronic, altele decât cele în scopuri publicitare,
publicare de texte sub formă de mijloace
electronice, publicare de ziare, publicare de
ziare electronice accesibile prin intermediul
unei rețele globale de calculatoare, publicare
electronică de texte și materiale tipărite,
cu excepția textelor publicitare, pe internet,
publicare multimedia, publicare multimedia a
jurnalelor, publicare multimedia a publicațiilor
electronice, publicare multimedia a ziarelor,
publicare și editare de materiale tipărite, altele
decât cele publicitare, publicarea de materiale
multimedia online, redactare de texte, altele
decât cele publicitare, redactarea discursurilor
politice, servicii de editare, servicii de reporteri
de știri, servicii de redactare de scenarii,
servicii de publicare, inclusiv servicii de publicare
electronică, servicii de publicare, cu excepția
tipăririi, servicii de publicare on-line, servicii de
publicare electronică, servicii de publicare de text
electronic altul decât cel publicitar, servicii de
publicare de divertisment video digital, audio și
multimedia, servicii de prezentatori de radio și
de televiziune, servicii de programare a știrilor
în vederea transmiterii prin internet, servicii de
programe de știri pentru radio sau televiziune,
servicii de publicare a publicațiilor periodice
și neperiodice, altele decât textele publicitare,
servicii jurnalistice, servicii pentru publicarea
buletinelor informative.

───────
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(210) M 2021 07929 (111)182656
(151) 04/11/2021
(732) SC PISCICOLA PRAHOVA SRL,

SAT FULGA, JUDETUL PRAHOVA,
FULGA, PRAHOVA, ROMANIA

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA LAZAR ELENA, STR.
UNIRII 133, BL.16C, AP. 12, JUD.
BUZĂU, BUZAU, 120013, BUZĂU,
ROMANIA

(540)

Delta dintre sate
PISCICOLA PRAHOVA

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.04;
03.09.01; 01.05.03

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

29. Carne și produse din carne, fructe, ciuperci,
legume, nuci și leguminoase prelucrate, pește,
fructe de mare și moluște, nu vii, supe și baze
de supă, extracte din carne, uleiuri și grăsimi
comestibile, uleiuri și grăsimi, amestecuri pentru
supe, antreuri pe bază de legume, antreuri
preparate constând în principal din fructe de
mare, aperitive congelate preambalate constând
în principal din fructe de mare, biscuiți de pește,
chiftele din pește, cine preambalate care conțin
în principal fructe de mare, mâncăruri congelate
constând în principal din pește, mâncăruri cu
legume, congelate rapid, mâncăruri cu legume
preparate, mâncăruri din pește, mâncăruri
preparate care constau în principal din chiftele
din pește, legume, ouă fierte și bulion (oden),
mâncăruri preparate din înlocuitori de fructe de
mare, mâncăruri preparate din înlocuitori de

pește, pește gătit și congelat, preparate pentru
supă de legume, rulouri din pastă de pește,
prăjite (chikuwa), salate aperitiv, supe, tajine
(fel de mâncare preparat din carne, pește sau
legume).
31. Plante și flori naturale, animale vii, culturi
agricole și de acvacultură, produse horticole și
forestiere, momeală, nu artificială.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, asistență în afaceri,
management și servicii administrative, servicii
de publicitate, marketing și promovare,
administrarea vânzărilor, servicii de agenții de
import-export, servicii de vânzare cu amănuntul
în domeniul alimentației, 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
amănuntul referitoare la delicatese, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu vânzarea
de cutii de alimente pe bază de abonament,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
produse alimentare.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii

───────

(591) Culori revendicate: albastru, alb, 
negru,verde
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(210) M 2021 07936 (111)182657
(151) 04/11/2021
(732) FITFOR COM S.R.L.,

STR.SĂSARULUI NR.17, AP.5,
JUDETUL MARAMURES, BAIA
MARE, 430161, MARAMUREȘ,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL NEACȘU
CARMEN AUGUSTINA, STR.
ROZELOR NR.12, AP.3, JUDETUL
MARAMURES, BAIA MARE, 430293,
MARAMUREȘ, ROMANIA

(540)

RK REZIDENTIAL

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.02; 26.04.01; 26.11.13

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

36. Servicii imobiliare.
37. Servicii de construcții.

───────

(210) M 2021 07939 (111)182658
(151) 04/11/2021
(732) VIRGIN ENTERPRISES LIMITED,

THE BATTLESHIP BUILDING 179
HARROW ROAD, LONDON W2
6NB, LONDON, LONDON WALL,
MAREA BRITANIE

(540)

VIRGIN
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Preparate de albire si alte substante de
spalare, preparate pentru curatare, lustruire,
degresare si abrazive, sapunuri, parfumerie,
uleiuri esentiale, preparate/produse cosmetice,
lotiuni de par, produse pentru ingrijirea
dintilor, preparate pentru scalp, piele si unghii,
sampoane de uz cosmetic, parfumuri, apa
de colonie, ape de toaleta, preparate pentru
barbierit, after-shave, lotiuni dupa barbierit,
crema dupa barbierit, gel dupa barbierit,
spuma dupa barbierit si balsam dupa barbierit,
preparate de toaleta nemedicinale, preparate
anti-imbatranire pentru piele de uz cosmetic,
crema de zi, crema de ochi, crema de noapte,
mousse de curatare faciala, spuma de curatare
faciala, balsam de curatare faciala, lapte de
curatare faciala, ulei de curatare faciala, polish
de curatare faciala si crema hidratanta de
curatare faciala de uz cosmetic, tonic pentru
piele, toner pentru piele, sare de baie si uleiuri
de baie nemedicinale, brulee de baie, crema
de baie, cristale de baie, esenta de baie, lapte
de baie, pudra de baie, unt de corp, crema
de corp, lotiune de corp, crema hidratanta de
corp, pudra de corp, crema de maini, scrub
de maini, balsam de maini, lotiune de maini,
preparate/produse pentru spalarea mainilor,
antiperspirante, deodorante pentru uz personal,
produse depilatoare, produse de dinti, apa
de gura, preparate cosmetice pentru bronzare,
preparate de protectie solara, preparate de
bronzare pentru piele, preparate pentru par,
lotiuni de par, spray-uri pentru par, preparate
nemedicinale pentru ingrijirea pielii, a mainilor,
a scalpului si a corpului, preparate pentru
curatarea pielii, creme si lotiuni pentru piele,
pudre de talc, lacuri de unghii, produse de
indepartare a lacului de unghii, preparate pentru

(740) ROMINVENT S.A., STR. ERMIL
PANGRATTI NR. 35, ETAJ 1, SECTOR
1, BUCUREŞTI, 011882, ROMANIA

(591) Culori revendicate: negru (Ral 9005),
crem (Ral 1024)
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unghii, unghii artificiale si adezivi pentru acestea,
preparate pentru repararea unghiilor artificiale,
gene artificiale si adezivi pentru acestea,
machiaj, culoare de obraji, corector, culoare de
ochi, tus de ochi, fard de ochi, demachiant
de ochi, fond de ten, rimel, crema hidratanta
colorata, articole parfumate pentru parfumarea
camerelor, tamaie, potpuriuri (arome), parfumuri
de camera.

───────

(210) M 2021 07947 (111)182659
(151) 04/11/2021
(732) S.C. GLOBAL MARKETING ELITE

S.R.L., STR. OITUZ, NR. 44,
BL. J16, SC. A, AP. 2, JUDETUL
SUCEAVA, SUCEAVA, 720199,
SUCEAVA, ROMANIA

(540)

BeeFit

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.13;
03.13.04; 03.13.24

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2021 07953 (111)182660
(151) 04/11/2021
(732) SC ROYAL ESTATES &

BUILDINGS SRL, STRADA IOSIF
VULCAN NR. 5, AP.17, JUD.
BIHOR, ORADEA, 410270, BIHOR,
ROMANIA

(540)

PRIMAVERA ESPLANADA

(531) Clasificare Viena: 29.01.03; 29.01.06;
27.05.01; 27.05.17

clase:
35. Publicitate.
36. Afaceri imobiliare.
37. Servicii de construcții.

───────(591) Culori revendicate: galben (HEX
#ffcc00), negru (HEX #000000), alb
(HEX #ffffff)

(591) Culori revendicate: verde, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2021 07954 (111)182661
(151) 04/11/2021
(732) SC ROYAL ESTATES &

BUILDINGS SRL, STR. IOSIF
VULCAN NR.5, AP.17, JUD.
BIHOR, ORADEA, 410270, BIHOR,
ROMANIA

(540)

Totul prinde viață
PRIMAVERA ESPLANADA

(531) Clasificare Viena: 29.01.01; 29.01.03;
29.01.06; 27.05.01; 27.05.17; 26.04.01;
05.01.05; 05.01.16; 26.11.03; 26.11.09

clase:
35. Publicitate.
36. Afaceri imobiliare.
37. Servicii de construcții.

───────

(210) M 2021 07955 (111)182662
(151) 04/11/2021
(732) SC ROYAL ESTATES &

BUILDINGS SRL, STRADA IOSIF
VULCAN NR.5, AP.17, JUDEȚ
BIHOR, ORADEA, 410270, BIHOR,
ROMANIA

(540)

Totul prinde viață

clase:
35. Publicitate.
36. Afaceri imobiliare.
37. Servicii de construcții.

───────
(591) Culori revendicate: verde, alb, roșu
(511)    Produse și/sau servicii grupate pe

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01
(591) Culori revendicate: verde, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2021 07961 (111)182663
(151) 05/11/2021
(732) SC TERRAVERDE SRL, STRADA

STADIONULUI NR. 26, JUDEȚ
PRAHOVA, PLOIEȘTI, 100173,
PRAHOVA, ROMANIA

(540)

Terra Verde
(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;

29.01.11; 26.11.03

clase:
29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă,
lapte, brânză, unt, iaurt și alte produse lactate,
uleiuri și grăsimi comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
faină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, plante aromatice
conservate, oțet, sosuri și alte condimente,
gheață (apă înghețată).
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
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.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2021 07965 (111)182664
(151) 05/11/2021
(732) CPG TEHALARM 2020 S.R.L.,

STR. PROFESOR APOSTU ANA
NR. 12, SAT MALU ALB, JUDEȚ
GALAȚI, COMUNA DRĂGĂNEȘTI,
GALAȚI, ROMANIA

(540)

CPG TEHALARM 2020

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.12; 01.01.01; 24.01.05

clase:
45. Servicii de siguranță pentru protecția
bunurilor și indivizilor, consultanță în domeniul
pazei.

───────

(591) Culori revendicate: verde
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

(591) Culori revendicate: galben, albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2021 07966 (111)182665
(151) 05/11/2021
(732) DURARTE SRL, STR. LIVEZII NR.

50, BL. 72, AP. 6, JUD. ALBA, ALBA
IULIA, ALBA, ROMANIA

(540)

CROSSMARK

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.05;
27.05.17

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
încălțăminte, articole pentru acoperirea capului,
îmbrăcăminte

───────

(210) M 2021 07969 (111)182669
(151) 05/11/2021
(732) CARRE LINE TEXTIL SRL, STR.

NICOLAE ILIESU NR. 5, AP. 1,
JUD. TIMIŞ, TIMIŞOARA, 300730,
TIMIȘ, ROMANIA

(540)

CARRÉ

(531) Clasificare Viena: 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
25. Uniforme.

───────

(210) M 2021 07982 (111)182670
(151) 05/11/2021
(732) SC ROYAL ESTATES &

BUILDINGS SRL, STR. IOSIF
VULCAN NR. 5, AP. 17, JUDETUL
BIHOR, ORADEA, 410270, BIHOR,
ROMANIA

(540)

TACTICAL PARK
(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.13;

24.01.13

clase:
35. Publicitate.
41. Instruire, divertisment, activitați sportive și
culturale.

───────

(591) Culori revendicate: alb, maro, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2021 07994 (111)182643
(151) 08/11/2021
(732) ASOCIATIA PRIETENILOR

CAMINO DE SANTIAGO, SOS.
STEFAN CEL MARE NR. 24, BL.
24B, SC. B, AP. 59, SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA

(740) CABINET ANI FUCIU SRL, STR.
GAROAFELOR, BL. P53, SC. A, AP. 1,
SNAGOV, ILFOV, ROMANIA

(540)

Camino de România

(531) Clasificare Viena: 02.01.03; 27.05.17;
26.11.03; 26.11.10; 29.01.02; 29.01.08

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

16. Agende, albume foto și albume pentru
colecționari, arte vizuale tipărite, broșuri,
produse de imprimerie, fotografii (tiparite),
ziare, reviste (publicații periodice), publicații
promoționale, publicații educative, cărți poștale
și cărți poștale ilustrate, ghiduri (manuale), hărți
de traseu, albume, cărți promoționale (albume de
fotografii).
39. Servicii de ghid turistic (transport),
organizare de circuite turistice cu ghid,
organizare de plimbări turistice cu ghid,
organizare de vizite turistice cu ghid (transport),
servicii de vizitare a obiectivelor turistice, ghid
turistic și excursii, servicii de organizare și
ghidaj pentru circuite și vizite turistice, servicii de
turism pentru organizarea calatoriilor, servicii de
informații turistice, organizare de rute turistice,
organizare de circuite turistice, organizarea de
rute turistice (transport), furnizare de informații
de călătorie pentru turiști, furnizare de indicații
rutiere pentru scopuri turistice, furnizare de
informații pe internet despre călătorii turistice.

41. Organizare de tururi ghidate, servicii pentru
publicarea de ghiduri, organizare de tururi
educative cu ghid, servicii pentru publicarea
de ghiduri de călătorie, organizare de tururi
ghidate cu scop educativ, organizare de
tururi cu ghid cu scop educativ, organizare
de tururi ghidate la obiective culturale în
scopuri educative, publicare de ghiduri, hărți
de călătorie, registre cu orașe și liste
online, pentru uzul călătorilor, nedescărcabile,
publicarea de cataloage cu informații turistice,
educație, divertisment și sport, realizarea de
emisiuni de radio (programare), producția de
emisiuni radiofonice, instruire prin intermediul
radiodifuziunii, prezentare de programe de radio,
producții de film, televiziune și radio, producție
de programe tv, prezentare de programe de
televiziune, servicii de educație furnizate prin
programe de televiziune, educație și instruire.
43. Organizare de cazare pentru turiști, servicii
oferite de hoteluri, hosteluri, pensiuni, cazare
turistică și de vacanță, asigurarea de hrană
și băuturi, furnizare de alimente și băuturi în
restaurante și baruri, servicii de restaurante
(servirea mesei).

───────

(210) M 2021 08009 (111)182691
(151) 08/11/2021
(732) DANIEL SIRBU, BD. IULIU MANIU

NR. 116 - 126, BL. 21, SC. 3, ET. 3,
AP. 93, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
61114, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL LTJ
TRADEMARK, COL. CORNELIU
POPEIA NR. 36, SECTOR 5,
BUCUREŞTI, 051802, ROMANIA

(540)

RELY REALTY
(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;

07.01.24; 29.01.04; 29.01.08
(591) Culori revendicate: albastru (Pantone

Blue 072), negru
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

36. Servicii de agenție pentru închirierea de
proprietăți imobiliare, servicii de agenție pentru
vânzarea de proprietăți imobiliare pe bază
de comision, servicii de brokeraj imobiliar,
evaluări de proprietăți imobiliare, servicii de
management imobiliar privind tranzacțiile cu
proprietăți imobiliare, administrare de bunuri
imobiliare, asistență în domeniul achizițiilor
imobiliare, consultanță imobiliară, evaluare și
gestionare de bunuri imobiliare, servicii ale
agenților imobiliari, agenție imobiliară.

───────

(210) M 2021 08010 (111)182671
(151) 08/11/2021
(732) SOFPREST PROTECT SERVICE

SRL, STR. REPUBLICII NR. 32,
BL. 15 F, SC. A, ET. 3, AP. 7, JUD.
PRAHOVA, CÂMPINA, PRAHOVA,
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
API, STR. 11 IUNIE NR. 51, SCARA
A, ET. 1, AP. 5, COMPLEX VIVANDO,
51, SECTOR 4, BUCUREŞTI, 040171,
ROMANIA

(540)

SPS SOFPREST
PROTECT SERVICE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.05.24; 26.01.01; 26.01.05; 01.01.03

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecţia fizică a bunurilor materiale şi a
persoanelor.

───────

(210) M 2021 08012 (111)182672
(151) 08/11/2021
(732) DAN-ALEXANDRU MARIAN, STR.

DONATH, NR.11, BL.M4, AP.14,
JUDETUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
400301, CLUJ, ROMANIA

(540)

ENGINEERING RECIPES
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
42. Servicii it, servicii de proiectare, servicii
în domeniul științei și tehnologiei, servicii de
testare, autentificare și controlul calității.

───────

(210) M 2021 08023 (111)182674
(151) 08/11/2021
(732) DEPOZITUL DE TABLA

INTERNATIONAL SRL, HALCHIU,
DN13, JUDETUL BRASOV,
HALCHIU, 547266, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

RUBIKON

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

6. Garduri metalice, panouri metalice pentru
garduri, garduri și panouri metalice, panouri
metalice izolante pentru construcții, acoperișuri
metalice, țigle metalice de acoperișuri,
țigle metalice pentru acoperișuri, panouri
metalice pentru acoperișuri, învelitori metalice
pentru acoperișuri, materiale metalice pentru
acoperișuri, foi metalice pentru acoperișuri,
table metalice pentru acoperișuri, table
pentru acoperișuri metalice, dolii metalice
pentru acoperișuri, învelitori din metal pentru
acoperișuri, jgheaburi metalice pentru acoperiș,
dolii metalice (construcții).

───────
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(210) M 2021 08025 (111)182675
(151) 09/11/2021
(732) PIVOVARY STAROPRAMEN

S.R.O., NÁDRAŽNÍ 43/84, PRAHA
5, CZ-150 00, CEHIA

(740) ROMINVENT S.A., STR. ERMIL
PANGRATTI NR. 35, ET.1, SECTOR 1,
BUCURESTI, 011882, ROMANIA

(540)

PRAHA PREMIUM
PILSNER LAGER

INSPIRED BY PRAGUE

verde inchis, alb, argintiu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
32. Bere, bere de tip stout, bere de tip lager,
bere de tip porter și bere de tip ale, ape minerale
și gazoase și alte băuturi nealcoolice, băuturi
din fructe și sucuri din fructe, siropuri și alte
produse/preparate pentru fabricarea băuturilor
nealcoolice.

───────

(210) M 2021 08026 (111)182676
(151) 09/11/2021
(732) PIVOVARY STAROPRAMEN

S.R.O., NÁDRAŽNÍ 43/84, PRAHA
5, CZ-150 00, CEHIA

(740) ROMINVENT S.A., STR. ERMIL
PANGRATTI NR. 35, ET. 1, SECTOR 1,
BUCURESTI, 011882, ROMANIA

(540)

PRAHA BY Staropramen
PREMIUM PILSNER LAGER

INSPIRED BY PRAGUE
AS BOLD AS PRAGUE AS

SMOOTH AS PILSNER LAGER

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.13;
07.01.08

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

32. Bere, bere de tip stout, bere de tip lager,
bere de tip porter și bere de tip ale, ape minerale
și gazoase și alte băuturi nealcoolice, băuturi
din fructe și sucuri din fructe, siropuri și alte

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12
(591) Culori revendicate: rosu, verde deschis,

(591) Culori revendicate: rosu, verde 
deschis,verde inchis, alb
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produse/preparate pentru fabricarea băuturilor
nealcoolice.

───────

(210) M 2021 08043 (111)182677
(151) 09/11/2021
(732) VASCAR SA, STR. PODUL ÎNALT

NR. 4, JUD. VASLUI, VASLUI,
VASLUI, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STR. 11 IUNIE NR.
51, SC. A, ET. 1, AP. 4, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

Moldova ÎN BUCATE
PASTRAMĂ Dichisită

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.11.03; 29.01.01; 29.01.02; 29.01.06;
29.01.08

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

29. Pastramă.
35. Servicii de informații comerciale furnizate
online prin internet sau o rețea globală de
calculatoare, servicii de informații comerciale
furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, publicitate,
inclusiv publicitatea online în rețele informatice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
diverse tipuri de carne, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu diverse tipuri de carne,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură

cu produse alimentare, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu produse alimentare,
asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, regruparea în avantajul terților a
produselor din carne preparate, pentru a permite
clientilor sa le vada si sa le achizitioneze cat
mai comod, prin magazine en gros sau en detail,
prin cataloage de vanzare prin corespondenta,
prin mijloace electronice, prin intermediul site-
urilor web si prin intermediul emisiunilor de
teleshopping.

───────

(210) M 2021 08046 (111)182678
(151) 09/11/2021
(732) EGGS CUP, STR. CĂLUȘARILOR

NR.3, BL.25, ET.3, AP.21, SECTOR
3, BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STR. 11 IUNIE NR.
51, CLADIREA VIVANDO, BIROURI
A14-A15, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

EGGSCUP EGGS & COFFEE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.05.24; 11.03.04; 29.01.02; 29.01.04;
29.01.06

clase:
29. Ouă şi produse din ouă, omlete, omleta
rulata, frittata (omletă italiană), mâncăruri

(591) Culori revendicate: galben, roșu, 
alb,negru

(591) Culori revendicate: alb, albastru, 
             galben
(511)    Produse și/sau servicii grupate pe
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preparate, alimente semipreparate și gustări
sărate, mâncăruri preparate care conţin (în
principal) ouă, gustări pe bază de cartofi, gustări
pe bază de fructe, gustări pe bază de legume,
gustări pe bază de tofu, gustări pe bază de
carne, gustări pe bază de lapte, gustări pe bază
de brânză, gustări pe bază de fructe confiate,
gustări pe bază de fructe uscate.
30. Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
produse de patiserie şi produse de cofetărie,
pâine, produse de patiserie şi mâncăruri pe
bază de făină, tortilla, clătite, sosuri de gătit,
sosuri, sosuri pentru gustări, gustări din tortilla,
gustări rapide preparate din grâu, gustări rapide
preparate din musli, gustări rapide preparate
din porumb, gustări pe bază de orez, gustări
pe bază de cereale, gustări pe bază de
multicereale, gustări preparate conțînând în
principal paște, gustări care constau în principal
din pâine, sandvișuri, hamburgeri (sandvișuri),
sandvișuri cu carne, sandvișuri cu peste, hoț
dog (sandvișuri), înveliș pentru sandvișuri,
sandvișuri cu crenvurști, sandviș din brânză
topită, sandvișuri încălzite la grill, sandvișuri
care conțin salată, lipii pentru sandvișuri (pâine),
brioșe, brioșe (muffins), brioșe cu fructe,
amestecuri pentru brioșe, brioșe umplute cu
gem.
43. Servicii de alimentație publică, servicii oferite
de restaurante (servirea mesei), servicii de
restaurant și bar, servicii furnizate de coffee-
shopuri, servicii de mâncare la pachet, furnizare
de mancaruri si bauturi, in special cafea si
mancaruri pe baza de oua, pregătirea și
furnizarea de alimente și băuturi destinate
consumului imediat, localuri tip snack-bar,
servicii de restaurant cu sandvișuri, servicii de
restaurant care oferă pregătirea de mâncăruri
gastronomice legate de ouă și inspirate de ouă,
și anume, omlete, sandvișuri cu ouă, antreuri și
garnituri cu ouă, precum și feluri de mâncare
și mâncăruri asortate pentru micul dejun care
evidențiază și folosesc ouă în diferite stiluri
și preparate unice, restaurante cu autoservire,
servire de alimente și băuturi în restaurante și
baruri, servire de mâncare destinată consumului
imediat, servicii de restaurante fastfood, servicii
de catering.

───────

(210) M 2021 08047 (111)182679
(151) 09/11/2021
(732) DANTE INTERNATIONAL SA,

STR. VIRTUTII NR. 148, SPAŢIUL
E47, SECTOR 6, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

eMAG - Black Friday - Ziua cu
cele mai multe reduceri din an
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Software de calculator, programe de
calculatoare (software descărcabil), aplicaţii
software de calculator, descărcabile, aplicatii
(software) mobile descărcabile, software de
aplicaţii descarcabile pentru dispozitive mobile.
35. Servicii ce implica publicitatea, promovarea
si promotii de vanzare pentru companii,
publicitate online si promovare prin intermediul
unei retele de computere si al unei retele
de telefonie mobila, servicii de reclama si
promotii de vanzare, inchirierea de timp
si spatiu de publicitate in mediile de
comunicare, furnizarea de spatii pe site-uri in
scopul de a face reclama pentru bunuri si
servicii, publicarea textelor publicitare online,
prezentarea produselor in toate mediile de
comunicare, in scopul vanzarii cu amanuntulsi/
sau cu ridicata, aranjarea si organizarea de
expozitii, targuri si alte evenimente similare
in scopuri comerciale, servicii de vanzare cu
amanuntul, cu ridicata si online pentru :produse
de toaleta, preparate pentru igiena orala,
parfumuri, preparate de infrumusetare si de
curatare pentru corp, uleiuri esentiale si
extrase aromatice, preparate pentru curatare si
odorizare, preparate abrazive pentru curatare,
lumanari, suplimente alimentare si preparate
dietetice, preparate si articole sanitare, aparate
pentru aranjarea parului, ustensile pentru
arta corporala, manichiura si pedichiura,
instrumente pentru tunderea si indepartarea
parului, tacamuri si instrumente pentru
prepararea alimentelor, unelte pentru gradinarit,
agricultura si peisagistica, unelte manuale pentru
constructie, reparatie si intretinere, aparate si
instrumente stiintifice de navigare, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cantarire, de masurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare si didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
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acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate si instrumente pentru
inregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media inregistrate si descarcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analaogice de inregistrare si de stocare,
fara continut, calculatoare si dispozitive
periferice de calculatoare, aparate de masaj,
aparate, dispozitive si articole pentru alaptarea
bebelusilor, aparate si instalatii de iluminat,
de incalzit, de racit, de producere a vaporilor,
de coacere, de uscare, de refrigerare, de
ventilare, de distribuire a apei si de uz sanitar,
vehicule, instrumente de masurare a timpului,
hartie si carton, produse de imprimerie, articole
de papetarie si articole de birou, cu exceptia
mobilei, adezivi pentru papetarie sau menaj,
materiale de desen si materiale pentru artisti,
pensule, materiale didactice si de instruire,
foi, folii si pungi din material plastic pentru
impachetare si ambalar, genti de voiaj si de
transport, umbrele si parasolare, bastoane,
zgarzi, lese si imbracaminte pentru animale,
mobilier divers, ustensile si recipienti pentru
menaj sau bucatarie, articole de bucatarie
si vesela, piepteni si bureti, produse din
sticla, portelan si ceramica, lenjerie de casa,
perdele, imbracaminte, incaltaminte, articole
care servesc la acoperirea capului, articole
de mercerie, decoratiuni pentru par, covoare,
presuri, rogojine, linoleum si alte produse
pentru acoperirea podelelor, tapete murale,
jocuri, jucarii si articole pentru joaca, aparate
pentru jocuri video, articole de gimnastica si
sport, decoratiuni (ornamente) pentru pomul de
craciun, produse alimentare si bauturi.
42. Programarea pe calculator, servicii de
programare a calculatoarelor referitoare la
aplicatii multimedia si interactive, consultanta
privind proiectarea si dezvoltarea de software
de calculator, dezvoltarea de software (design),
servicii de stocare a datelor online furnizate
de specialisti in calculatoare, cu privire la
informatii online, personalizate, crearea si
mentinerea de site-uri web, furnizarea de
motoare de cautare pentru internet, gazduirea
de servere, servicii ale specialistilor referitoare
la technologia informatiei pentru stocarea datelor
online, furnizarea accesului temporar online, la
aplicatii si unelte software, furnizarea accesului
temporar la software nedescarcabil, servicii
ale specialistilor in technologia informatiei
referitoare la cloud computing, gazduirea site-
urilor web, gazduirea de aplicatii soft pentru
altii, crearea si furnizarea de aplicatii soft,
furnizarea de aplicatii soft pentru a permite si a

facilita incarcarea, descarcarea, redarea in flux,
trimiterea de mesaje, publicarea, expunerea,
postarea pe bloguri, furnizarea de legaturi,
impartirea de fisiere electronice sau de informatii
prin intermediul unei retele de comunicatii,
dezvoltarea de aplicatii electronice de software.

───────

(210) M 2021 08049 (111)182697
(151) 09/11/2021
(732) PAPITA DISTRIBUTION SRL, ȘOS.

BUCUREȘTI-URZICENI NR. 17,
HALA 6, MAGAZIN 20, AFUMAȚI,
077010, ILFOV, ROMANIA

(740) PRI INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, STR. RĂSPÂNTIILOR NR. 37,
SECTOR 2, BUCURESTI, 020547,
ROMANIA

(540)

SPECTRA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Preparate pentru parfumarea camerei,
odorizante, odorizant difuzor, sprayuri
odorizante pentru cameră, rezerve pentru
dozatoare electrice de parfum de cameră.

───────
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(210) M 2021 08052 (111)182627
(151) 09/11/2021
(732) MIRCEA-BOGDAN PETRE, STR.

DEALUL ȚUGULEA NR 13, BL A5,
SC 3, ET 3, AP 48, SECTOR 6,
BUCURESTI, ROMANIA
ŞTEFANIA LUIZA BUTARU,
STR. PRINCIPALĂ NR. 336,
JUDETUL DAMBOVITA, BEZDEAD,
DAMBOVIȚA, ROMANIA

(740) ANGHEL LUMINITA DOINA CABINET
DE PROPRIETATE INTELECTUALA,
STR. GHERGHITEI, NR.1, BL.94B,
SC.B, AP.76, SECTOR 2, BUCURESTI,
022511, ROMANIA

(540)

CONFORT ZONE LOVE IS
SPOKEN HERE Tashenka

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.02; 26.11.12

clase:
18. Articole de îmbrăcăminte pentru câini,
articole vestimentare pentru câini, centuri pentru
câini, costume pentru animale, geci pentru
câini, genți pentru cosmetice (fără conținut),
genți pentru haine, haine de ploaie pentru
câini, hamuri pentru animale, îmbrăcăminte
pentru animale, îmbrăcăminte pentru câini,
îmbrăcăminte pentru pisici, încălțăminte pentru
câini, lese pentru animale, lese pentru animale
de companie, lese pentru câini, pături și cuverturi
pentru animale, pelerine pentru animale de
companie, transportoare pentru animale (genți),
zgărzi electronice pentru animale de companie,

zgărzi pentru animale, zgărzi pentru animale de
companie, zgărzi pentru animale de companie,
care conțin informații medicale, zgărzi pentru
câini, zgărzi pentru pisici.
20. Adăposturi (custi) și paturi pentru animale,
cuști pentru animale de companie, așternuturi
pentru pisici, case de joacă pentru animale de
companie, căsuțe pentru animale de companie,
coșuri de dormit pentru animale domestice,
nu din metal, coșuri nemetalice de transportat
animale domestice, coșuri pentru câini, coșuri
pentru pisici, cotețe pentru animale, culcușuri
pentru animale, culcușuri pentru animale de
companie, culcușuri pentru animale de interior,
culcușuri portabile pentru animale de companie,
cuști nemetalice pentru transportul animalelor,
cuști pentru animale de companie, cuști pentru
câini, dispozitive în formă de cutii de transportat
animale, dulapuri pentru haine, mobilier pentru
animalele de companie, paturi, paturi pentru
animalele de companie, paturi pentru câini,
paturi portabile, paturi, așternuturi, saltele și
perne, perne pentru animale de companie, perne
pentru căptușit cuști de transportat animale de
companie, perne pentru căptușit cuști pentru
animale de companie, perne umplute, stâlpi de
zgâriat pentru pisici.
35. Administrarea hotelurilor, servicii de
comercializare cu amănuntul de articole de
îmbrăcăminte și accesorii pentru îmbrăcăminte,
servicii de comerț cu amănuntul prin comenzi
poștale de accesorii pentru îmbrăcăminte,
servicii de informații și consiliere comercială
pentru consumatori în domeniul produselor
cosmetic, servicii de publicitate pentru produse
cosmetic, servicii de vânzare cu amănuntul
cu livrare prin poștă pentru articole de
îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu amănuntul
cu livrare prin poștă pentru produse cosmetic,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu accesorii de modă, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu accesorii pentru haine,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
așternuturi pentru animale, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu îmbrăcăminte,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu instrumente de cosmetică pentru animale,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
instrumente de igienă pentru animale, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu jucării,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu preparate pentru îngrijirea animalelor, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
produse pentru animale de companie, servicii
de vânzare cu amănuntul online referitoare la
articole de îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu
amănuntul online referitoare la jucării, servicii

(591) Culori revendicate: alb, maro
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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de vânzare cu amănuntul online referitoare
la produse cosmetice, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu așternuturi pentru
animale, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu încălțăminte, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu instrumente de
cosmetică pentru animale, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu instrumente de igienă
pentru animale, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu jucării, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu preparate pentru
îngrijirea animalelor, servicii prestate online de
un magazin de vânzare cu amănuntul pentru
articole de îmbrăcăminte, servicii publicitare
pentru hoteluri.
43. Servicii oferite de hoteluri, hosteluri,
pensiuni, cazare turistică și de vacanță, servicii
oferite de pensiuni pentru animale, servicii oferite
de pensiuni pentru animale de companie, servicii
de adăpost de animale, servicii de catering
hotelier, servicii de catering pentru petreceri,
servicii de cazare hotelieră, servicii de îngrijire
pe timpul zilei a animalelor de companie, servicii
de pensiuni pentru animale de companie, servicii
de supraveghere de zi pentru câini, servicii
hoteliere, servicii oferite de pensiuni pentru pisici.
44. Servicii oferite de ferme de animale,
îngrijire de animale de companie, saloane de
îngrijire pentru animale de companie, servicii
de consiliere cu privire la îngrijirea animalelor,
servicii de consiliere cu privire la îngrijirea
animalelor de companie, servicii de cosmetică,
servicii de igienă și înfrumusețare pentru
animale, servicii de îmbăiere pentru animale
de companie, servicii de înfrumusețare pentru
animale, servicii de îngrijire a animalelor de
companie, servicii de îngrijire a frumuseții pentru
animale, servicii de spitale pentru animale de
companie, servicii de spitalizare pentru animale,
servicii de toaletare pentru câini, servicii de
toaletare pentru pisici, servicii de tuns pentru
câini, servicii de tuns pentru animale, servicii
prestate de saloane de frumusețe pentru animale
de companie, terapie asistată de animale, toaleta
animalelor.

───────

(210) M 2021 08053 (111)182680
(151) 09/11/2021
(732) HENRI MAILLARDET AG,

BAHNHOFSTRASSE 43, ZURICH,
8001, ELVEȚIA

(540)

CELLINI RESIDENCES
- SUSTAINABLE
LUXURY LIVING

(531) Clasificare Viena: 29.01.02; 29.01.03;
27.05.01; 27.05.11; 27.05.17; 26.11.03;
26.11.05; 26.11.06; 26.11.07; 26.11.08

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

37. Servicii de construcții, servicii de construcții
civile, consultanță în domeniul construcțiilor
civile (construcții), servicii de construcții de clădiri
rezidențiale, servicii de construcții de clădiri
comerciale, servicii de construcții de clădiri,
servicii de management în construcții, servicii
de construcții și demolări de clădiri, servicii
de dezvoltare imobiliară (construcții), servicii
de construcții și reparații de clădiri, servicii de
construcții de clădiri rezidențiale și comerciale,
servicii de construcții de case pe bază de
comandă, servicii de construcții de locuințe
pe bază de comandă, servicii de construcții
referitoare la clădiri pentru locuințe.

(591) Culori revendicate: auriu (Pantone 
871),verde (Pantone 7483)
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42. Servicii de inginerie pentru construcții civile,
estimarea devizelor în construcții, dezvoltare de
proiecte de construcții.

───────

(210) M 2021 08057 (111)182626
(151) 09/11/2021
(732) MIRCEA-BOGDAN PETRE, STR.

DEALUL ȚUGULEA NR 13, BL A5,
SC 3, ET 3, AP 48, SECTOR 6,
BUCUREȘTI, ROMANIA
SIMONA IONELA BUTARU,
STR. PRINCIPALĂ NR. 336, JUD.
DÂMBOVIȚA, BEZDEAD, 025511,
DAMBOVIȚA, ROMANIA

(540)

Desculț in iarbă

(531) Clasificare Viena: 29.01.03; 29.01.04;
29.01.06; 27.05.01; 05.11.11

clase:
35. Intermediere de afaceri comerciale pentru
terţi, intermediere de contracte de cumpărare
şi vânzare de produse și servicii, pentru alte
persoane, organizare și coordonare de întâlniri
de afaceri, promovare de evenimente speciale,
asistență privind comercializarea produselor, în
cadrul unui contract de franciză, furnizarea

unei piețe online pentru cumpărătorii și
vânzătorii de bunuri și servicii, intermediere
de cumpărare de produse pentru terți, servicii
de intermediere comercială între clienţi şi
prestatori de servicii şi producătorii de bunuri,
prin intermediul site-urilor web, coordonarea
promovării evenimentelor de strângere de
fonduri caritabile, promovare de produse
și servicii prin sponsorizarea evenimentelor,
organizare și coordonare de evenimente pentru
terți, organizare de evenimente, servicii de
comenzi online, servicii pentru sensibilizarea
publicului la probleme de mediu, servicii pentru
promovarea sensibilizării publicului cu privire la
problemele și inițiativele de mediu.
41. Furnizare de servicii educaționale referitoare
la subiecte de ecologie, servicii de bibliotecă
mobila, servicii de bibliotecă online și anume
furnizare de servicii de bibliotecă electronică
referitoare la ziare, reviste, fotografii și
imagini printr-o rețea online de calculatoare,
servicii de bibliotecă multimedia, publicarea
cărţilor, organizarea expoziţiilor în scop cultural
sau educational, activităţi pentru timpul liber
desfăşurate în scop educativ, cultural, sportiv,
organizarea de evenimente culturale, educative,
sportive, activităţi culturale, furnizare de activităţi
culturale, ateliere organizate în scopuri culturale,
organizare de expoziţii în scopuri culturale,
organizare de prezentări în scopuri culturale,
organizare de demonstraţii în scopuri culturale,
organizarea de competiţii în scopuri culturale,
organizarea de seminarii în materie de
activităţi culturale, organizare de evenimente
de ceremonie, organizarea de conferinţe,
expoziţii şi seminarii, organizare de expoziţii
educaţionale, organizarea de expoziţii cu scopuri
educative, realizare de expoziţii cu scopuri
educative, servicii educaționale legate de
conservarea mediului, servicii educative pentru
adulți referitoare la probleme de mediu, servicii
educative în materie de conservare a naturii,
servicii de pregătire sau educare în domeniul
coaching pentru viață.

───────

(591) Culori revendicate: alb, verde, albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

(740) ANGHEL LUMINITA DOINA CABINET
DE PROPRIETATE INTELECTUALA,
STR. GHERGHITEI NR. 1, BL. 94B, 
SC. B, AP. 76, SECTOR 2, 
BUCUREȘTI,  022511, ROMANIA
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(210) M 2021 08064 (111)182686
(151) 10/11/2021
(732) CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL

(740) CABINET INDIVIDUAL NEACȘU
CARMEN AUGUSTINA, STR.
ROZELOR, NR.12, AP.3,JUDET
MARAMURES, BAIA MARE, 430293,
MARAMUREȘ, ROMANIA

(540)

CSM ORADEA

(531) Clasificare Viena: 27.05.17; 24.09.01;
01.11.12; 26.11.12; 26.11.13; 29.01.01;
29.01.08

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Publicitate, servicii de vânzare de
echipamente sportive, vânzare materiale tipărite,
suveniruri sub formă de cadouri publicitare, cum
ar fi brelocuri, pixuri, brichete, căni, agende,
calendare, materiale de birou.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.

───────

(210) M 2021 08065 (111)182705
(151) 10/11/2021
(732) HIGH A & M SECURITY, STR.

SAMUIL SAGOVICI, NR.54, ORAS
TIMISOARA, TIMISOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

(740) ARIANA AGENTIE DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA, CALEA ARADULUI,
NR. 33, ET.1, AP.7, JUDET TIMIS,
TIMISOARA, 300629, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

B-HIGH

(531) Clasificare Viena: 27.05.17; 29.01.01;
29.01.06

clase:
35. Gestiunea afacerilor de comerț cu
amănuntul pentru terți, servicii de comenzi
online.
37. Instalare de echipamente de securitate și de
siguranță, instalare de dispozitive de securitate
pentru echipamente sub presiune, servicii
consultative privind instalarea de echipamente
de securitate și de siguranță, servicii de informații
referitoare la instalarea de sisteme de securitate,
servicii de informații referitoare la întreținerea
sistemelor de securitate, întreținere și reparare
de instalații de securitate, instalarea sistemelor
de securitate, instalare de sisteme de securitate,
instalare de aparate de securitate pentru case,
întreținere și service de alarme de securitate,
instalare de dispozitive de securitate pentru
vehicule.

───────

ORADEA, STR.PRIMĂRIEI,
NR.3, JUDET BIHOR, ORADEA,
410209, BIHOR, ROMANIA

(591) Culori revendicate: rosu, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

(591) Culori revendicate: rosu (RAL 2005),
albastru (RAL 5013)
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(210) M 2021 08066 (111)182706
(151) 10/11/2021
(732) SC METAV SA, STR. BIHARIA NR.

67-77, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

ABOVE

(531) Clasificare Viena: 27.05.11; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, managementul, organizarea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
36. Afaceri imobiliare.
37. Servicii de construcţii, servicii de instalaţii şi
reparaţii, constructii de clădiri.

───────

(210) M 2021 08072 (111)182688
(151) 10/11/2021
(732) CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL

ORADEA, STR. PRIMĂRIEI NR.3
JUDEȚ BIHOR, ORADEA, 410209,
BIHOR, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL NEACȘU
CARMEN AUGUSTINA, STR.
ROZELOR NR.12, AP.3, JUDEȚ
MARAMUREȘ, BAIA MARE, 430293,
MARAMUREȘ, ROMANIA

(540)

F.C. BIHOR ORADEA

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12;
24.01.05; 21.03.01

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Publicitate, vânzare echipamente sportive,
vânzare materiale tipărite, vânzare suveniruri
sub formă de cadouri publicitare, cum ar
fi brelocuri, pixuri, brichete, căni, agende,
calendare, materiale de birou.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.

───────

(591) Culori revendicate: roșu (RAL 2005),
albastru (RAL 5005)
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(210) M 2021 08078 (111)182707
(151) 10/11/2021
(732) INTERTOY ZONE, STR.

CĂMINULUI NR 6, SECTOR 2 ,
BUCURESTI, 021742, ROMANIA

(540)

NORIEL AVENTURA

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 25.01.18;
29.01.13

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

28. Jocuri, jucării și articole pentru joacă,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și sport, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun.

───────

(210) M 2021 08089 (111)182708
(151) 10/11/2021
(732) TOTAL ONE CONSTRUCT SRL,

STRADA LEONARDO MURIALDO,
NR. 13, CAMERA 1, JUDETUL
ILFOV, POPESTI LEORDENI,
ILFOV, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STRADA 11 IUNIE,
NR. 51, BIROURI A14-A15, SECTOR
4, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

EVIA
(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;

27.05.02; 26.11.03; 26.11.09; 26.11.06

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

36. Afaceri imobiliare, promovare (finantare)
de proiecte imobiliare, administrare de bunuri
imobiliare şi de imobile, închiriere de
apartamente, servicii imobiliare, servicii de
achiziții imobiliare, asistență în domeniul
achizițiilor imobiliare, servicii de consultanță
privind proprietățile imobiliare, servicii de
constructii, si anume pregatire financiara a
proiectelor de constructii, curtaj în proprietăţi
imobiliare, dezvoltare de concepte de utilizare
pentru imobile din punct de vedere financiar,
gestionarea proprietăţilor (imobiliare), servicii
privind afaceri imobiliare, afaceri financiare,
monetare, imobiliare, servicii financiare privind
proprietăţile imobiliare, servicii de închiriere cu
opțiune de cumpărare, servicii de gestiune a
investiţiilor imobiliare, servicii de consultanţă
privind proprietăţiile imobiliare, servicii de
investiţii în proprietăţi imobiliare, servicii de
administrare de bunuri imobiliare, servicii
financiare privind proprietăţile imobiliare şi
clădirile, servicii de căutare de proprietăţi
imobiliare naţionale, servicii de consiliere privind
evaluarea proprietăţilor imobiliare, servicii

(591) Culori revendicate: albastru deschis,
albastru închis, verde, galben deschis,
gri, alb

(591) Culori revendicate: verde, albastru
inchis
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de cercetare privind selectarea proprietăţilor
imobiliare, servicii de consiliere privind
deţinerea de proprietăţi imobiliare, servicii
de administrare a bunurilor imobiliare şi a
proprietăţilor, servicii de cesiune de contracte
de închiriere a proprietăţilor imobiliare, servicii
de asigurări cu privire la bunuri imobiliare,
servicii financiare pentru achiziţionarea de
proprietăţi imobiliare, administrare de clădiri cu
apartamente, închirieri de apartamente şi birouri,
închirieri de apartamente, închirieri de locuinţe
(apartamente), finanţare imobiliară, investiţii
imobiliare, gestiunea imobilelor, consultanţă
imobiliară, dezvoltări imobiliare, managementul
proprietăţilor imobiliare, multiproprietăţi în
domeniul imobiliar, servicii de cesiune de
contracte de închiriere a proprietăților imobiliare,
servicii de administrare de imobile, și anume
servicii de închirieri, estimare a bunurilor
imobiliare și finanțare, servicii de agentii
imobiliare.
37. Servicii de constructii, construirea de
zone rezidențiale, servicii de construcție de
proprietăți rezidențiale, servicii de constructie
de proprietati si cladiri nerezidentiale,
servicii de construcții de clădiri rezidențiale,
consultanță privind construcția de clădiri
și de proprietati rezidențiale, servicii de
construcții de clădiri rezidențiale și comerciale,
promovare (construire) de proiecte imobiliare,
servicii de antreprenoriat, si anume realizarea
proiectelor de constructie, informaţii în
domeniul construcţiilor, curatarea terenurilor
pentru constructii, nivelarea terenurilor pentru
constructii, constructii de cladiri de apartamente.

───────

(210) M 2021 08093 (111)182741
(151) 10/11/2021
(732) CS ANALYTIQS SRL, STRADA

OLTULUI NR. 8, MANSARDĂ
M1-M2, SCARA A, AP. 22, JUD.
BRAȘOV, BRAȘOV, BRAȘOV,
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STRADA 11 IUNIE
NR. 51, BIROURI A14-A15, SECTOR
4, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

1MINUS1

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.05.24; 27.07.01; 27.07.04

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

9. Software, programe de calculator de orice
tip, indiferent de suportul de înregistrare
sau difuzare, programe înregistrate pe
suport magnetic sau descarcate dintr-o
reţea informatică externă, aplicatii software
descărcabile, programe descărcabile pentru
prelucrarea datelor.
35. Servicii de prelucrare de date, prelucrare
automata de date, consultanta privind
prelucrarea datelor, activitati conexe prelucrarii
datelor, introducerea de date si prelucrarea de
date, servicii de contabilitate, servicii de audit
comercial, audit financiar, servicii de consultanta
fiscala (contabilitate), servicii de consultanta in
afaceri, servicii de consultanta in management,
servicii de furnizare si management a fortei
de munca, servicii de secretariat, activitati
combinate de secretariat, servicii de fotocopiere,
servicii de reproducere a documentelor, servicii
de pregatire a documentelor, alte activitati
specializate de secretariat, servicii audit,
înregistrări contabile, pregătire taxe, planificare,
servicii de conformitate şi consultanţă,
servicii consultanţă-management, servicii de
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consultanţă şi îndrumare în managementul
afacerilor sau funcţie de comerţ ale companiilor
industriale şi comerciale., servicii pentru
asistenţă şi consultanţă pentru organizarea şi
managementul afacerilor, servicii referitoare la
cercetare, piaţă si sondare a opiniei publice,
servicii suport pentru intreprinderi, servicii de
contractare, pe baze temporare, a personalului,
servicii de plasare de forta de munca temporară.
36. Administrare de bunuri imobiliare şi de
imobile, închiriere de apartamente, închirieri
de birouri, închirieri de locuinţe (apartamente),
servicii de administrare de imobile, și anume
servicii de închirieri sau subinchirieri a bunurilor
propria sau inchiriate, servicii de consultanta
fiscala (nu contabilitate), servicii, planificare,
consultanţă şi management financiar, servicii
financiare, servicii de consultanță financiară,
cercetare financiară şi economică în realizarea
beneficiilor, întrerupere afaceri, determinare
pierderi.
41. Invatamant, alte forme de invatamant,
servicii educative si de instruire, servicii de
pregatire profesionala pentru intreprinderi.
42. Proiectare de software, dezvoltare de
software, realizare a soft-ului la comanda,
dezvoltare de software la comanda, servicii de
consultanta in tehnologia informatiei, servicii
de informare privind tehnologia informatiei,
servicii privind tehnologia informatiei, creare,
intretinere si servicii de administrare a paginilor
web, activitati conexe administrarii paginilor
web, servicii profesionale, stiintifice si tehnice,
servicii profesionale, tehnice şi consultanţă în
domeniul sistemelor de informaţii şi hardware
de calculator, software de calculator şi sisteme
integrate, proiectare conform specificaţiilor
clientelei şi dezvoltare software şi sisteme
de calculator, servicii de consultanţă şi
îndrumare referitoare la sisteme de informaţii
telecomunicaţii, servicii de elaborare pentru
imprimarea codurilor de bare.

───────

(210) M 2021 08103 (111)182742
(151) 11/11/2021
(732) SC TUFĂNESCU GROOMING

SRL, STR. ROMAN VODĂ NR.
5, CAM. 2, BL. H6, ET. 2, AP. 11,
JUDEŢ IAŞI, IAȘI, IAȘI, ROMANIA

(540)

frizerim

(531) Clasificare Viena: 26.11.05; 27.05.01;
27.05.17

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

44. Servicii de frizerii pentru bărbați, furnizare
de informații despre coafarea părului, furnizare
de informații despre servicii ale saloanelor de
frumusețe, furnizare de informații în materie
de frumusețe, servicii de refacerea părului,
saloane de coafură, servicii consultative privind
îngrijirea părului, servicii de bărbierie, servicii de
coafor pentru bărbați, servicii de consultanță în
domeniul îngrijirii frumuseții, servicii de frizerie,
servicii furnizate de saloane de coafură și
înfrumusețare, servicii pentru vopsirea părului,
servicii pentru îngrijirea pielii capului, servicii
pentru îngrijirea părului, servicii de tratamente
pentru păr.

───────
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(210) M 2021 08108 (111)182592
(151) 11/11/2021
(732) COSMIN TOBOLCEA, SOS.

STEFAN CEL MARE ȘI SFÂNT NR.
4, BL. A16, ET. 3, AP. 18, JUDETUL
IASI, IASI, IAȘI, ROMANIA

(540)

PROTOBY

clase:
11. Țevi de scurgere (accesorii pentru instalații
de apă și canal), instalații de conducte de apă,
aparate pentru captarea apei, aparate și mașini
pentru purificarea apei.
35. Servicii de consultanță privind
managementul afacerilor, informare și consiliere
comercială pentru consumatori în alegerea
produselor și serviciilor, furnizare de informații
de contact comerciale și de afaceri, servicii de
intermediere comercială.
37. Servicii de construcții, servicii de reparații de
clădiri, servicii de instalații electrice.
42. Inginerie, consultanță în domeniul desenului
tehnic în construcții, servicii de proiectare tehnică
industrială, proiectare tehnică, proiectare de
construcții, proiectare de clădiri, proiectare de
conducte.

───────

(210) M 2021 08110 (111)182743
(151) 11/11/2021
(732) CASIMA SERV SRL, STRADA

DEALUL SPIREI NR.11/27,
BRASOV, JUDETUL BRASOV,
BRASOV, 500118, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

FAIN SHOP

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 26.04.04;
19.03.25

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
încălțăminte, articole pentru acoperirea capului,
îmbrăcăminte și părți ale acesteia, încălțăminte
și articole pentru acoperirea capului,
îmbrăcăminte.

───────

(210) M 2021 08115 (111)182593
(151) 11/11/2021
(732) DAO SHOP ONLINE SRL, STR.

EROILOR, NR. 58, BL. 116, SC.
B, AP. 6, JUDET SUCEAVA,
SUCEAVA, SUCEAVA, ROMANIA

(740) BRANDULESQ IP AGENCY, STR.
SOCULUI, NR. 51D,COMUNA
CORBEANCA, SAT PETRESTI, JUDET
ILFOV, CORBEANCA, 077067, ILFOV,
ROMANIA

(540)

DAO

(511) Produse și/sau servicii grupate pe

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12
(591)    Culori revendicate: albastru (Pantone 
             Process Blue C)
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(531) Clasificare Viena: 27.05.17; 26.01.01;
18.01.19

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

4. Cartușe de gaz, gaz îmbuteliat, gaze utilizate
la gătit, amestecuri de gaze (combustibil), gaze
pentru încălzire cu flacără, gaz petrolier lichefiat
utilizat în gospodărie, gaz butan folosit drept
combustibil pentru uz casnic.
7. Motocoase electrice, accesorii pentru mașini
de tuns gazonul respectiv, carburatoare,
alimentatoare pentru carburatoare, supape de
alimentare pentru carburatoare (componente
de mașini), carburatoare pentru motoare cu
combustie internă, bujii, bujii de aprindere pentru
motoare, bujii, nu pentru vehicule terestre,
cablaj aprindere bujii, discuri de tăiat destinate
utilizării împreună cu unelte electrice,cutite de
cositoare, capete de tăiere pentru mașini de
tuns iarba, adaptoare pentru mașini unelte,
apărătoare de lanț (piese de mașini), apărătoare
de mașini, angrenaje pentru mașini, colectoare
(piese pentru mașini), colectoare (piese de
motor), cuplaje, cu excepția celor pentru vehicule
terestre, cuplaje de siguranță (altele decât
cele pentru vehicule terestre), cuplaje pentru
mașini-unelte, demaroare, demaroare pentru
motoare, dispozitive electronice de acționare
pentru motoare, filtre de combustibil, filtre de
combustibil pentru motoarele vehiculelor, filtre

9. Cabluri de demaror pentru motoare,
termometre, termometre de uz casnic,

3. Balsamuri pentru rufe, produse de curățat,
detergenți de uz casnic, detergent pentru
spălare, detartranți de uz casnic, degresanți
pentru curățare, odorizante de casă, detergenți
pentru rufe, detergenți pentru spălarea vaselor,
detergenți pentru vasul wc, geluri de curățare
pentru wc-uri, parfumuri pentru automobile,
preparate degresante de uz casnic, produse de
curățare de uz casnic, produse de curățare sub
formă de spume, preparate pentru îndepărtarea
petelor de pe articolele de menaj, preparate
pentru îndepărtarea grăsimilor, preparate pentru
îndepartarea petelor, produse de curățare sub
formă de spray de uz casnic, produse de
curățare sub formă de spray pentru materiale
textile, produse de curățat pentru toalete,
produse de curățat pentru cuptoare, produse
lichide pentru lustruirea podelelor, produse
pentru curățarea pardoselilor, produse pentru
curățarea geamurilor (de lustruire), produse
pentru spălare, săpun de uz casnic, șampon de
covoare, substanțe de curățare pentru uz casnic,
tablete pentru mașini de spălat vase, sprayuri
odorizante pentru cameră, odorizanți de cameră,
bile de spălat rufe care conțin detergent de rufe,
detergenți de rufe pentru curățare de uz menajer,
produse pentru curățarea materialelor textile.

ca piese pentru mașini, filtre ca piese pentru
motoare, fire de aprindere pentru autovehicule,
garnituri pentru motoarele cu combustie internă,
garnituri nemetalice pentru motoare de vehicule,
garnituri metalice pentru conducte (piese de
motor), garnituri metalice pentru motoarele
vehiculelor, reductoare, altele decât cele pentru
vehicule terestre, rezervoare de ulei piese
pentru autovehicule, rulmenți pentru motoare,
rulmenți și bucșe (piese de mașini), tambure
cu site (componente ale mașinilor), tambure
de mașini, dispozitive de aprindere pentru
motoare (cu excepția celor pentru autovehicule),
puncte de contact (piese ale sistemului de
aprindere pentru motoare cu combustie internă),
dispozitive de aprindere pentru motoare cu
combustie internă, aparate electrice de tuns
iarba, dispozitive pentru grădinărit electrice,
mașini pentru tuns gazon, instrumente pentru
horticultură (mașini), instrumente agricole, altele
decât cele acționate manual, mașini de tuns
iarba, mașini de tuns gazon, mașini de tuns
gazon, carburatoare, carburatoare pentru
motoare cu combustie internă, supape de
alimentare pentru carburatoare (componente de
mașini), filtre de combustibil, filtre de combustibil
pentru motoarele vehiculelor, bujii, bujii, nu
pentru vehicule terestre, bujii de aprindere
pentru motoare cu explozie, cablaj aprindere
bujii, garnituri pentru motoarele cu combustie
internă, garnituri metalice pentru tuburi (piese
de motor), garnituri metalice pentru conducte
(piese de motor), garnituri de frână, altele decât
cele pentru vehicule, pistoane cu gaz, accesorii
pentru aspiratoare de praf, pentru pulverizare
de parfumuri și dezinfectante, aspiratoare, duze
de aspirație pentru aspiratoare, filtre de praf
pentru aspiratoare, filtre și pungi de praf pentru
aspiratoare, perii pentru aspiratoare, bormașini
robotizate electrice de mână, discuri abrazive
(mașini-unelte), discuri abrazive (organe de
mașini), dispozitive de blocare pentru unelte de
tăiere (piese pentru mașini), duze pentru tăiere
cu flacără, mașini de găurit și sfredele, mașini
și dispozitive de lipit și sudură, mini-șurubelnițe
electrice, pistoale electrice de nituire, pistoale
de nituit, pistoale de lipit electrice, pistoale de
lipit la cald, pistoale de etanșat electrice, pistoale
pneumatice pentru cuie, pistoale cu adeziv
pentru aplicare la cald, accesorii cu capăt pentru
uneltele electrice, adaptoare pentru mașini
unelte, butoane pentru detașarea vârfurilor de
prelucrare, perii de cărbune (electricitate), perii
(piese de mașini), perii de cărbune pentru
alternatoare, perii de cărbune pentru dinamuri.
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termometre tehnice, termometre electronice,
altele decât cele de uz medical, termometre,
altele decât cele de uz medical, termometre
digitale, altele decât cele pentru uz medical,
termometre cu infraroșu, altele decât de
uz medical, termostate digitale pentru
control climatic, termostate digitale pentru
controlarea temperaturii, termostate de cameră,
cabluri telefonice, cabluri prelungitoare, cabluri
electrice, cabluri usb, cabluri electronice,
cabluri adaptoare (electrice), cabluri pentru
modem, cabluri pentru calculatoare, cabluri
și fire, cabluri usb luminoase, cabluri
pentru baterii, mufe pentru cabluri electrice,
conectoare pentru cabluri audio, conectori
de cabluri, cabluri adaptoare pentru căști,
cabluri electrice de încărcare, căști, căști
audio, căști stereo, căști in-ear, căști fără
fir, cutii pentru căști, căști pentru telefoane,
căști pentru muzică, prize duble pentru căști,
căști pentru telefoane inteligente, telefoane,
telefoane mobile, telefoane inteligente, cântare
de bucătărie
11. Aprinzătoare, aprinzătoare de gaz,
aprinzătoare cu gaz pentru uz casnic,
aprinzătoare cu impuls pentru mașini de
gătit cu gaz, aprinzătoare cu gaz pentru
cuptor, aprinzătoare cu butan pentru bucătărie,
aprinzătoare electrice pentru bucătărie,
aprinzătoare electrice, arzătoare, arzătoare cu
gaz, arzătoare de gaz, arzătoare fixe pentru
încălzire, arzătoare portabile pe gaz, arzătoare
pe combustibil solid, arzătoare fixe pentru
preîncălzire, capace de arzătoare pentru plite
pe gaz, capace pentru arzătoare de plite,
arzătoare, boilere și încălzitoare, arzătoare
pentru instalații de încălzit, duze pentru
reglarea tirajului (componente de cuptoare),
duze pentru reglarea tirajului (componente
pentru focare), accesorii de scurgere pentru
articole sanitare, furtunuri de duș, garnituri
pentru căzi de baie, instalații sanitare, mânere
de robinete, robinete, pulverizatoare pentru
chiuvete de bucătărie, pulverizatoare pentru
robinete, pulverizator pentru chiuvetă (accesorii
pentru instalații sanitare), robineți, accesorii
adaptate pentru cuptoare, aparate pentru gătit,
aparate și instalații de gătit, cuptoare, cuptoare
de gătit cu gaz (de uz casnic), cuptoare de uz
casnic, cuptoare electrice, aparate și instalații
de gătit, grătare (aparate pentru gătit), ibrice,
inele de încălzire, plite, plite de gătit, accesorii
de reglaj pentru aparatele de apă sau de
gaz și pentru conductele de apă sau de gaz,
accesorii de reglaj și siguranță pentru aparate
de gaz, accesorii de reglare pentru țevile și
liniile de gaze, aparate de reglare pentru instalații

de gaz, aparate de supraveghere a presiunii
(aparate de siguranță pentru aparate cu gaz),
aparate de reglare pentru conducte de gaz,
aparate de supraveghere a presiunii (aparate
de siguranță pentru conducte de gaz), aparate
pentru reducerea presiunii folosite la instalațiile
de gaz, dispozitive de reglare care constituie
componente ale arzătoarelor cu combustibil,
robinete pentru reglarea fluxului de gaze, supape
acționate manual pentru lucrari de instalații,
regulatoare de presiune pentru conductele de
gaz, regulatoare de gaz, dispozitive de reglare
care constituie componente ale arzătoarelor cu
gaz, dispozitive de reglare pentru aparate de
gaz, economizoare de combustibil, fitinguri de
siguranță pentru conducte de gaz, accesorii
de reglaj și siguranță pentru conducte de
gaz , robinete de închidere pentru reglarea
gazului, robinete de închidere folosite ca
dispozitive de siguranță pentru aparate cu
gaz, supape de siguranță pentru aparate pe
gaz, valve (accesorii pentru instalații sanitare),
supape (robinete), care constituie componente
ale instalațiilor sanitare, ventile de amestec
(robinete), brichete pentru aprinderea gazului,
dispozitive de aprindere a grătarelor.
17. Articole și materiale rezistente la apă și
umezeală, bandă pentru îmbinare de țevi, spumă
de silicon folosită ca izolație termică, tuburi din
cauciuc siliconic termocontractabili, materiale
de etanșare din cauciuc siliconic, materiale de
etanșare din silicon pentru uz general, compuși
de cauciuc siliconic pentru izolarea îmbinărilor,
cauciuc siliconic, produse de etanșare cu silicon,
conducte din cauciuc siliconic, compuși din
cauciuc siliconic, furtunuri flexibile din silicon
întărite cu materiale textile, spumă de silicon
folosită ca ecran împotriva încălzirii, conducte
flexibile din cauciuc siliconat întărit cu material.
21. Suporturi pentru uscarea vaselor, ustensile
casnice și de bucătărie, ustensile de bucătărie,
suporturi pentru veselă, suporturi pentru
ustensile de bucătărie.
35. Prelucrare administrativă pentru comenzi
de achiziție, furnizare de informații cu
privire la vânzări comerciale, furnizare de
informații comerciale consumatorilor, informare
și consiliere comercială pentru consumatori în
alegerea produselor și serviciilor, prelucrare
electronică  a  comenzilor  prelucrare 
administrativă  de  comenzi  de  marfă,
prelucrare administrativă de comenzi de
achiziție plasate prin telefon sau calculator,
prelucrare administrativă de comenzi de achiziție
computerizate, prelucrare administrativă a
reclamațiilor în perioada de garanție, servicii
administrative pentru preluarea comenzilor,
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servicii de comenzi online computerizate, servicii
de comenzi online, servicii de consultanță
referitoare la achiziții de bunuri și servicii,
servicii de gestionare a vânzărilor, servicii de
preluare de comenzi telefonice pentru terți,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
combustibili, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu utilaje agricole, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu articole de feronerie,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu articole de grădinărit, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu produse horticole,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu echipamente horticole, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente
electrice de uz casnic, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse de grădinărit,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente electronice de uz casnic, 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 aparate de bucătărie,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu ustensile pentru gătit, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu echipamente de gătit,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente de încălzire, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu echipamente sanitare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu radiatoare, 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
congelare, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu preparate pentru curățenie, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu unelte
manuale pentru lucrări de construcție, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu instrumente
manuale pentru lucrări de construcție, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu instalații
de alimentare cu apă, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu instalații sanitare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu articole de curățare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu acumulatori, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu baterii.

───────

(210) M 2021 08116 (111)182744
(151) 11/11/2021
(732) DISTINCT BARBERS SRL,

BD.INDEPENDENTEI, NR.99 B,
SPATIU COMERCIAL 6, PARTER,
JUDET BISTRITA NASAUD,
BISTRITA, BISTRIȚA NĂSĂUD,
ROMANIA

(540)

DISTINCT BARBERSHOP

(531) Clasificare Viena: 27.05.17; 26.11.02;
26.11.11

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Publicitate, administrarea afacerilor, lucrari
de birou, servicii de comert cu ridicata, cu
amanuntul si online, dervicii de agentii de
activitati de import-export, publicitate online si
promovare in mediul public, publicitate la radio,
emisiuni tv si in presa, publicitate prin intermediul
site-urilor web.
44. Servicii de igiena si frumusete pentru
oameni, saloane de frumusețe, saloane de
îngrijire a pielii, salon de coafură, servicii de
tuns, servicii de barbierie, servicii de manichiură,
servicii de manichiură la domiciliu, servicii de
manichiură și de pedichiură, servicii prestate de
saloane de manichiură, servicii de cosmetică,
ingrijire cosmetică pentru persoane, electroliză
cosmetică, analiză cosmetică.

───────
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(210) M 2021 08127 (111)182745
(151) 11/11/2021
(732) ASCENDIA SA, STR. EUFROSIN

POTECA NR. 40, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

ASCENDIA

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.13;
26.03.01

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

9. Aplicații software descărcabile, software
educational descărcabil.
41. Educație și instruire.

───────

(210) M 2021 08131 (111)182746
(151) 11/11/2021
(732) CONSIGMA PARTNERS SRL,

CALEA FLOREASCA NR. 114-116,
DEMISOL, BL. 1, SC. 1, AP.
1, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

ONE Club
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
30. Cafea gata preparată, cafea preparată și
băuturi pe bază de cafea.
34. Trabucuri electronice, dispozitive de stins
țigarete și trabucuri încălzite, precum și bețișoare
de tutun încălzit, țigări de foi cu capetele tăiate,
țigări, țigarete, trabucuri și alte articole pentru
fumători gata de utilizare.

35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu tutun.
41. Servicii de cluburi (discoteci), servicii
de cluburi de plajă și piscină, servicii de
cluburi de jocuri, servicii de cluburi de
noapte (divertisment), servicii de divertisment
furnizate în cluburi de noapte, servicii de
club de cabaret, servicii de cluburi de noapte
(divertisment), servicii oferite de discoteci,
servicii de divertisment furnizate în discoteci.
43. Servicii de cluburi cu restaurante private,
servicii prestate de cluburi de noapte (furnizare
de produse alimentare), asigurarea de hrană și
băuturi, servicii ale barurilor, servicii specifice
barurilor de cocteiluri, servicii de bufet pentru
barurile de cocteiluri, servicii de baruri de sucuri
de fructe, servicii de baruri cu narghilea, servire
de alimente și băuturi, servire de alimente și
băuturi pentru oaspeți, servire de alimente și
băuturi în restaurante și baruri, servire de băuturi
alcoolice.

───────

(210) M 2021 08132 (111)182747
(151) 11/11/2021
(732) CONSIGMA PARTNERS SRL,

STR. ALEEA FLORESCA NR.
114-116, DEMISOL, BL. 1, SC. 1,
AP. 1, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

ONE Tobacco
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
1. Adaosuri de aroma pentru tutun.
3. Uleiuri esențiale utilizate la fabricarea de
lichide pentru țigări electronice.
4. Lichide pentru brichete (folosite la aprinderea
țigărilor), cărbune pentru narghilea.
9. Baterie pentru țigări electronice, baterii
pentru țigări electronice, firmware și
software descărcabil pentru țigări electronice,
încărcătoare USB pentru țigările electronice,
încărcătoare pentru bateriile țigărilor electronice,
încărcătoare pentru țigarete electronice, cutii
de încărcare portabile pentru țigarete și
vaporizatoare electronice.
16. Inele de hârtie pentru trabucuri.

(591) Culori revendicate: roșu (Pantone
CD2604), portocaliu (Pantone FFB701),
galben
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34. Tutun, tutun neprelucrat, tutun frunze, tutun
mentolat, tutun prelucrat, tutun japonez tăiat
(tutun kizami), tutun și înlocuitori de tutun, filtre
de tutun, umidificatoare pentru tutun, tutun de
mestecat, tutun tăiat fin, tutun de rulat: tutun
de pipă, înlocuitori de tutun, borcane de tutun,
recipiente de tutun, tutun de prizat, pungi de
tutun, punguțe de tutun, recipiente de tutun,
produse din tutun, tutun fără fum, tutun cu
arome, tutun pentru narghilea, arome pentru
tutun, tutun de fumat, tutun de țigarete, snus
cu tutun, snus fără tutun, râșnițe pentru tutun,
tutun și produse de tutun (inclusiv înlocuitori),
foițe absorbante pentru tutun, tutun de rulat
manual, scuipători pentru consumatorii de tutun,
articole pentru uz cu tutun, suporturi pentru
pipe de tutun, tabachere pentru tutun de
prizat, țigarete conținând înlocuitori de tutun,
râzători pentru pipe de tutun, distribuitoare
de tutun de prizat: tutun de pipă cu mentol,
recipiente și umidificatori pentru tutun, preparat
de prizat fără tutun, mu'assel (tutun pentru
narghilea), dispozitive de curățat pipe de tutun:
foițe absorbante pentru pipe de tutun, pipe de
tutun, din metale prețioase, melase din plante
(înlocuitori de tutun), pipe asiatice lungi pentru
tutun (kiseru), suporturi de cutii pentru tutun
de prizat, înlocuitori de tutun nu pentru uz
medical, pipe de tutun, nu din metale prețioase,
pipe pentru fumat înlocuitori de tutun mentolați,
produse din tutun pentru a fi încălzite, arome,
altele decât uleiurile esențiale, pentru tutun,
tutun vrac, de rulat și de pipă, ceai pentru
fumat ca înlocuitor de tutun, dispozitive pentru
încălizirea tutunului în scopul inhalării, tabachere
din metale prețioase pentru tutun de prizat, tutun
care poate fi rulat de către fumători, gudron
din tutun destinat utilizării în țigări electronice,
țigarete fără tutun, altele decât cele pentru uz
medical, arome, altele decât uleiurile esențiale,
pentru înlocuitori de tutun, dispozitive pentru
încă izirea înlocuitorilor de tutun în scopul
inhalării, cutii pentru tutun de prizat, nu din
metal prețios, mașini manuale pentru injectarea
tutunului in tuburile de hârtie, țigarete conținând
înlocuitori de tutun, cu excepția celor pentru
uz medical, punguțe de nicotină fără tutun,
de uz oral (nu de uz medical), dispozitive de
stins țigarete și trabucuri încălzite, precum și
bețișoare de tutun încălzit, țigări, tabachere
pentru țig ări, țigări de foi, muștiucuri pentru
țigări, țigări cu filtru, cartomizoare pentru țigări
electronice, atomizoare pentru țigări electronice,
cartușe pentru țigări electronice, cutii pentru
țigări electronice, huse pentru țigări electronice,
foarfeci pentru țigări de foi, suport pentru țigări de
foi, cutii pentru țigări din metale prețioase, țigări

de foi cu capetele tăiate, seturi pentru fumători de
țigări electronice, cartușe cu reîncărcare pentru
țigările electronice, soluții lichide pentru utilizare
în țigări electronice, tabachere pentru țigări de
foi, portțigarete pentru țigări de foi, portțigarete
pentru țigări de foi, cartușe înlocuibile pentru
țigări electronice, hârtie de filtru pentru țigări,
produse pentru curățarea țigărilor electronice,
trabucuri folosite ca alternativă la țigările
tradiționale, inhalatoare folosite ca alternativă
la țigările tradiționale, butelii cu gaz lichefiat
pentru brichete pentru țigări, lichid pentru
țigări electronice (lichid electronic) compus din
arome sub formă lichidă pentru reumplerea
cartușelor de țigări electronice, soluții de nicotină
lichidă pentru utilizare în țigări electronice,
cutii cu umiditate constantă pentru păstrarea
țigărilor de foi, arome, altele decât uleiurile
esențiale, pentru utilizare în țigări electronice,
țigări, țigarete, trabucuri și alte articole pentru
fumători gata de utilizare, cartușe vândute
pline cu arome chimice sub formă lichidă
pentru țigările electronice, țigarete, țigarete
electronice, tabachere pentru țigarete, brichete
pentru țigarete, portțigarete pentru țigarete, foi
țe pentru țigarete, țigarete cu mentol, filtre
pentru țigarete, capete de țigarete, filtre pentru
țigarete , capete de țigarete, dispozitive de tăiat
țigarete, suporturi pentru țigarete electronice,
tabachere automate pentru țigarete, carnete
de hârtie pentru țigarete, vaporizatoare pentru
țigarete fără fum, tabachere din metale prețioase
pentru țigarete, dispozitive de buzunar pentru
rularea țigaretelor, tuburi de țigarete din foiță,
cu filtru, tabachere pentru țigarete care nu
sunt realizate din metale prețioase, lichid
pentru țigarete electronice (e-lichid), compus
din glicerină vegetală, lichid pentru țigarete
electronice (e-lichid), compus din propilen glicol,
brichete pentru țigarete, care nu se folosesc în
vehiculele terestre, vaporizatoare personale și
țigarete electronice, și arome și soluții pentru
acestea, trabucuri electronice, etuiuri pentru
trabucuri, umidificatoare pentru trabucuri, cuttere
pentru trabucuri, tabachere pentru trabucuri,
cutii pentru trabucuri, brichete pentru trabucuri,
muștiucuri din chihlimbar pentru trabucuri și
suporturi de trabucuri, cutii pentru trabucuri din
metale prețioase, cutii cu umiditate constantă
pentru trabucuri, cutii humidor (cu umiditate
constantă) din metale prețioase pentru păstrarea
trabucurilor, suporturi pentru ținerea trabucurilor
în timp ce se fumează, din metale prețioase.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu tutun, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu tutun, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu articole utilizate
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împreună cu tutunul, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu articole utilizate
împreună cu tutunul, publicitate online, servicii
de comenzi online computerizate, difuzare
de materiale publicitare online, publicitare de
materiale publicitare online, închiriere de spaţiu
publicitar online, publicitate, inclusiv publicitatea
online în reţele informatice, servicii de publicitate
şi marketing online, servicii online de prelucrare
de date, realizare de târguri şi expoziţii virtuale
online cu scop comercial sau publicitar, servicii
de abonamente la publicaţii online, pentru terţi,
publicitate online printr-o reţea informatizată
de comunicaţii, promovare online de reţele
informatizate şi pagini web, servicii de vânzare
prin licitaţii online prin Internet, promovare,
publicitate şi marketing pentru pagini web online,
publicitate la produsele şi serviciile vânzătorilor
online prin intermediul unui ghid online cu funcţie
de căutare, difuzare de anunţuri publicitare prin
reţele de comunicaţii online, furnizarea unui ghid
de publicitate de căutare online cu bunurile şi
serviciile prestate de terţi online pe Internet.

───────

(210) M 2021 08133 (111)182748
(151) 11/11/2021
(732) ASCENDIA SA, STR. EUFROSIN

POTECA, NR. 40, SECTOR 2,
BUCURESTI, 030118, ROMANIA

(540)

EduTeca
(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;

16.01.06; 16.01.07; 16.01.08

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

9. Software educational descarcabil.
41. Educație, instruire.
42. Proiectare de programe de calculator.

───────

(210) M 2021 08135 (111)182749
(151) 11/11/2021
(732) NATURPHARMA BULGARIA

EOOD , 21 "YANKO SOFLISKI
VOLVODA" STR., EN.A , SOFIA,
1164, BULGARIA

(740) CABINET DOINA TULUCA , BD.
LACUL TEI NR.56, BL 19, SC.B, AP.52,
SECTOR 2, BUCURESTI, 020392,
ROMANIA

(540)

UROREN
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Suplimente auxiliare de uz medical,
suplimente alimentare de uz medical, produse
cosmetice medicale., preparate farmaceutice
de uz veterinar, preparate și substanțe
medicinale, preparate farmaceutice pentru
igienă, dietetice (substanțe de uz medical),
alimente dietetice adaptate pentru bolnavi,
alimente dietetice adaptate pentru copii,
suplimente alimentare, suplimente alimentare
medicinale, suplimente alimentare cu efect
cosmetic, suplimente alimentare si preparate
dietetice, suplimente alimentare pe bază de
minerale, suplimente alimentare realizate în
principal din minerale, suplimente alimentare
realizate în principal din vitamine, suplimente
alimentare pentru îmbunătățirea formei fizice și
a rezistenței, preparate pe bază de vitamine sub
formă de suplimente alimentare, dezinfectanți
de uz medical, dezinfectanți și antiseptice,
dezinfectanți pentru aparate și instrumente
dentare, dezinfectanți pentru instrumente și
aparate medicale, săpunuri și detergenți
medicinali și dezinfectanți, preparate de toaletă
medicinale, preparate și articole dentare și
produse medicinale pentru îngrijirea dinților,
preparate pentru băuturi medicinale, tampoane
impregnate cu preparate medicinale, preparate

(591) Culori revendicate: rosu (Pantone
D12200), galben( Pantone FFB700),
portocaliu, negru
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și articole sanitare, produse și articole pentru
igienă de uz medical.

───────

(210) M 2021 08137 (111)182750
(151) 11/11/2021
(732) FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE

TEQBALL, STR. BUREBISTA NR.
12, AP.16, JUDETUL MURES,
TIRGU MURES, 540058, MUREȘ,
ROMANIA

(540)

FRTEQ

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.15; 24.01.09; 03.07.01; 03.09.01;
03.04.04

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

16. Hârtie și carton, materiale pentru filtrare din
hârtie, materiale și mijloace pentru decorare și
artă, obiecte de artă și figurine din hârtie și carton
și machete arhitectonice, produse de imprimerie,
papetărie și rechizite școlare, sacoșe și articole
pentru ambalare, împachetare și depozitare din
hârtie, carton sau plastic.
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, asistență în afaceri, management și
servicii administrative.
41. Servicii de editare, întocmire de rapoarte și
redactare de texte altele decat cele publicitare,

servicii de rezervare de bilete în domeniul
educației, divertismentului și sportului, servicii
educative, de divertisment și sportive, traducere
și interpretare, educație, divertisment și sport,
servicii de traducere, traducere lingvistică.

───────

(210) M 2021 08139 (111)182771
(151) 11/11/2021
(732) DATALOG INVEST SRL, STR.

CĂLĂRAȘILOR NR. 18, CAM. 1,
ETAJ 1, JUD. MUREȘ, TÂRGU
MUREȘ, MUREȘ, ROMANIA

(740) DILIGENS INTELLECTUAL
PROPERTY S.R.L, BD. LIBERTATII
NR. 22, BL.102, SC. 3, ET. 6, AP. 55,
SECTOR 5, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Păstrăm tradițiile

(531) Clasificare Viena: 29.01.01; 29.01.04;
29.01.08; 27.05.01; 25.01.05

clase:
35. Servicii de agenție de publicitate, oferirea de
informații de contact comerciale și de afaceri,
servicii de agenție de informații comerciale,
răspândirea materialelor publicitare, publicitate
online pe o rețea de calculatoare, furnizarea unei
piețe comerciale online pentru cumpărătorii și
vânzătorii de bunuri și servicii, postarea de afișe
publicitare, publicitate, în special comunicări
publice, declarații sau anunțuri prin toate
mijloacele de difuzare și cu privire la toate tipurile
de bunuri sau servicii, strângerea la un loc, în
folosul tertilor a unei game variate de bunuri:
articole vestimentare, articole de îmbrăcăminte
și accesorii pentru îmbrăcăminte, încălțăminte,
articole care servesc la acoperirea capului,

(591) Culori revendicate: rosu (Pantone 032
C), albastru (Pantone 3005 C), galben
(Pantone 123 C), gri ( Pantone 442 C),
negru (Pantone Black C )

(591) Culori revendicate: roșu, albastru, 
             negru
(511)    Produse și/sau servicii grupate pe
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41. Educație, furnizarea de instruire,
divertisment, activități sportive și culturale,
prezentarea operelor de artă vizuale sau literare,
publicului în scop cultural sau educațional,
organizarea de expoziții în scopuri culturale sau
educaționale.

───────

(210) M 2021 08143 (111)182751
(151) 12/11/2021
(732) MIRELA SPĂTARU, STR.

RÂMNICU VÂLCEA NR. 24, BL
30, SC 1, AP 74, ET 3, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, 031811, ROMANIA

(540)

Fabrica de gânduri bune
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Educație, instruire, activitați sportive și
culturale.

───────

(210) M 2021 08144 (111)182752
(151) 12/11/2021
(732) SC TERRAVERDE SRL, STRADA

STADIONULUI NR. 26, JUD.
PRAHOVA, PLOIEȘTI, 100927,
PRAHOVA, ROMANIA

(540)

HANUL CU URSI
(531) Clasificare Viena: 29.01.02; 29.01.04;

29.01.06; 27.05.01; 24.01.09; 03.01.16;
03.01.24; 24.09.01; 24.09.05

clase:
29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă,
lapte, brânză, unt, iaurt și alte produse lactate,
uleiuri și grăsimi comestibile.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

produse alimentare, produse nealimentare,
dulciuri, bauturi alcoolice, băuturi nealcoolice,
produse de brutărie, preparate și produse
dietetice, decorațiuni, fire de cusut, fire de
tricotat, articole de mobilier, articole de cusut,
materiale textile pentru casă, materiale
de artă, articole de mobilier, articole de
șelărie, produse cosmetice și de înfrumusețare,
produse de olărie, cu excepția transportului
acestora, permițând clienților să vadă și să
cumpere în mod convenabil aceste bunuri,
astfel de servicii potfi furnizate prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul site-
urilorweb sau al emisiunilor de tip teleshopping,
furnizare de informații publicitare, furnizare de
informații comerciale consumatorilor, furnizare
de informații privind produsele și serviciile
pentru consumatori, furnizare de informații
despre produse de larg consum prin internet,
promovarea produselor și serviciilor terților prin
programe tip teleshoping, publicitate pentru
terți pe internet, servicii de publicitate și de
promovare, servicii de publicitate pentru alte
persoane, publicitate, în special servicii pentru
promovarea de produse, servicii de târguri
comerciale și de expoziții comerciale, organizare
de târguri comerciale, promovarea comercială,
servicii de promovare, promovare de produse și
servicii pentru terți, publicitate, în special servicii
pentru promovarea de produse, promovarea
produselor și serviciilor altor persoane prin
internet, promovarea vânzărilor la puncte
de cumpărare sau de vânzare, pentru alte
persoane, promovare de bunuri și servicii ale
terților prin intermediul rețelelor de calculatoare
și de comunicații, organizare de expoziții cu scop
comercial sau antreprenorial.

(591) Culori revendicate: albastru, auriu, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2021 08147 (111)182753
(151) 12/11/2021
(732) PIGULIN FRUIT IMPORT SRL,

STR. IC BRĂTIANU NR.3, BL S1,
SC. B, ET. 7, AP. 29, JUD. VÂLCEA,
RÂMNICU VÂLCEA, 077010,
VALCEA, ROMANIA

(540)

Pegasus gold

(531) Clasificare Viena: 29.01.01; 29.01.04;
27.05.01; 20.05.15; 04.01.03; 05.07.11

clase:
16. Hârtie și carton, carton colorat (carton
colorat), carton.

───────

(210) M 2021 08165 (111)182754
(151) 12/11/2021
(732) PENCIU PASCU VASILE SERGIU

PFA, STRADA SOBARILOR NR.
38A, JUNIOR RESIDENCE, BLOC
J7, SCARA 2, ETAJ 2, AP 46,
JUDEȚ CLUJ, CLUJ NAPOCA,
400270, CLUJ, ROMANIA

(540)

Lădița cu bunătăți

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.05.01

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă,
lapte, brânză, unt, iaurt și alte produse lactate,
uleiuri și grăsimi comestibile.

───────

(591) Culori revendicate: albastru, portocaliu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2021 08166 (111)182755
(151) 12/11/2021
(732) RIVIERA BIKE SRL, STR. LT.

MAJ. AV. TANASE BANCIU NR.
12, TARLAUA 20/1, PARCELA 2;3,
LOT 2, JUDEȚ ILFOV, POPESTI
LEORDENI, ILFOV, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, STRADA 11
IUNIE NR. 51, BIROURI A14-A15,
SECTOR 4, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

RIVIERA WORKS

(531) Clasificare Viena: 29.01.11; 27.05.01;
27.05.17; 26.11.02

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, gestiunea afacerilor
comerciale, administraţie comercială, publicitate
prin toate mijloacele cunoscute sau care se
vor dezvolta în viitor, inclusiv prin radio,
televiziune şi on-line într-o reţea computerizată,
servicii de promovare şi de informare, lucrări
de birou, gestionarea afacerilor comerciale,
regruparea în avantajul terţilor a produselor
diverse respectiv: a pieselor de schimb pentru
biciclete, triciclete, scutere şi alte vehicule
terestre permiţând consumatorilor să le vadă
şi să le achiziţioneze comod (cu excepţia
transportului), inclusiv online prin intermediul
unui site web specializat, realizarea de reclame,
anunţuri publicitare, promoţii, publicitate, servicii
de agenții de import-export, servicii oferite de

lanţuri de magazine, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, servicii de vanzare
cu amanuntul si cu ridicata referitoare la
articole de bricolaj, fierărie, articole mici din
metal, produse metalice, chei, lacate, unelte
manuale pentru grădină, părţi şi accesorii
pentru vehicule terestre, aparate de locomoţie
terestră, aeriană sau navală, servicii de vanzare
online a articolelor de bricolaj, fierărie, articole
mici din metal, produse metalice, chei, lacate,
unelte manuale pentru grădină, părţi şi accesorii
pentru vehicule terestre, aparate de locomoţie
terestră, aeriană sau navală, servicii de
publicitate, marketing și promovare, publicitate
exterioară, distribuirea de materiale publicitare,
de marketing și materiale promoționale, servicii
de comenzi online, servicii de publicitate
furnizate pe internet, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu articolele
de bricolaj, fierărie, articole mici din metal,
produse metalice, chei, lacate, unelte manuale
pentru grădină, părţi şi accesorii pentru vehicule
terestre, aparate de locomoţie terestră, aeriană
sau navală, strângerea la un loc, în folosul
terţilor, a unei game variate de bunuri, precum
articolelor de bricolaj, fierărie, articole mici din
metal, produse metalice, chei, lacate, unelte
manuale pentru grădină, părţi şi accesorii pentru
vehicule terestre, aparate de locomoţie terestră,
aeriană sau navală (cu excepţia transportului
acestora), permiţând clienţilor să vadă şi să
cumpere în mod convenabil aceste bunuri,
servicii de vanzare cu amanuntul si cu ridicata
referitoare la scule şi instrumente de mână
acţionate manual, ferăstraie mecanice, aparate
de iluminat, de încălzit, de producere a vaporilor,
de coacere, de refrigerare, de uscare, de
ventilare, de distribuire a apei şi instalaţii
sanitare, vehicule, accesorii pentru vehicule,
biciclete, sisteme de alarma pentru vehicule,
cabluri şi fire metalice neelectrice, fierărie,
articole mici din metal, ţevi şi tuburi metalice,
servicii de vânzare cu amănuntul online de
scule şi instrumente de mână acţionate manual,
ferăstraie mecanice, aparate de iluminat, de
încălzit, de producere a vaporilor, de coacere,
de refrigerare, de uscare, de ventilare, de
distribuire a apei şi instalaţii sanitare, vehicule,
accesorii pentru vehicule, biciclete, sisteme de
alarma pentru vehicule, cabluri şi fire metalice
neelectrice, fierărie, articole mici din metal, ţevi
şi tuburi metalice, servicii de vanzare online de
scule şi instrumente de mână acţionate manual,
ferăstraie mecanice, aparate de iluminat, de
încălzit, de producere a vaporilor, de coacere,
de refrigerare, de uscare, de ventilare, de
distribuire a apei şi instalaţii sanitare, vehicule,

(591) Culori revendicate: albastru închis,
albastru deschis
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accesorii pentru vehicule, biciclete, sisteme de
alarma pentru vehicule, cabluri şi fire metalice
neelectrice, fierărie, articole mici din metal, ţevi
şi tuburi metalice, strângerea la un loc, în folosul
terţilor, a unei game variate de bunuri, precum
scule şi instrumente de mână acţionate manual,
ferăstraie mecanice, aparate de iluminat, de
încălzit, de producere a vaporilor, de coacere,
de refrigerare, de uscare, de ventilare, de
distribuire a apei şi instalaţii sanitare, vehicule,
accesorii pentru vehicule, biciclete, sisteme
de alarma pentru vehicule, cabluri şi fire
metalice neelectrice, fierărie, articole mici din
metal, ţevi şi tuburi metalice (cu excepţia
transportului acestora), permiţând clienţilor să
vadă şi să cumpere în mod convenabil aceste
bunuri, servicii de vanzare cu amanuntul si
cu ridicata referitoare la masini, masini-unelte,
generatoare de curent, echipament pentru
agricultură, grădinărit şi sivicultură (maşini),
piese pentru vehicule, motoare (cu excepţia
motoarelor pentru vehiculele terestre), cuplaje
şi organe de transmisie (cu excepţia celor
pentru vehiculele terestre), scule manuale,
altele decât cele acţionate manual, servicii de
vânzare cu amănuntul online de masini, masini-
unelte, generatoare de curent, echipament
pentru agricultură, grădinărit şi sivicultură
(maşini), piese pentru vehicule, motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehiculele terestre),
servicii de vanzare online masini, masini-
unelte, generatoare de curent, echipament
pentru agricultură, grădinărit şi sivicultură
(maşini), piese pentru vehicule, motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehiculele terestre),
strângerea la un loc, în folosul terţilor, a unei
game variate de bunuri, precum masini, masini-
unelte, generatoare de curent, echipament
pentru agricultură, grădinărit şi sivicultură
(maşini), piese pentru vehicule, motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehiculele terestre),
cuplaje şi organe de transmisie (cu excepţia
celor pentru vehiculele terestre), scule manuale,
altele decât cele acţionate manual (cu excepţia
transportului acestora), permiţând clienţilor să
vadă şi să cumpere în mod convenabil aceste
bunuri, servicii de vanzare cu amanuntul
si cu ridicata referitoare la aparate şi
maşini de lustruire pentru uz casnic, non-
electrice, stropitori, plite, arzătoare cu petrol,
maşini de gătit, aparate şi instalaţii de gătit,
aparat de absorbtie a apei, unelte manuale,
unelte pentru gatit (manuale), unelte pentru
gradinarit (manuale), unelte manuale de reparat,
componente ale masinilor sau motoarelor,
servicii de vânzare cu amănuntul online de
aparate şi maşini de lustruire pentru uz

casnic, non-electrice, stropitori, plite, arzătoare
cu petrol, maşini de gătit, aparate şi instalaţii
de gătit, aparat de absorbtie a apei, unelte
manuale, unelte pentru gatit (manuale), unelte
pentru gradinarit (manuale), unelte manuale
de reparat, componente ale masinilor sau
motoarelor, servicii de vanzare online aparate
şi maşini de lustruire pentru uz casnic, non-
electrice, stropitori, plite, arzătoare cu petrol,
maşini de gătit, aparate şi instalaţii de gătit,
aparat de absorbtie a apei, unelte manuale,
unelte pentru gatit (manuale), unelte pentru
gradinarit (manuale), unelte manuale de reparat,
componente ale masinilor sau motoarelor,
strângerea la un loc, în folosul terţilor, a unei
game variate de bunuri, precum aparate şi
maşini de lustruire pentru uz casnic, non-
electrice, stropitori, plite, arzătoare cu petrol,
maşini de gătit, aparate şi instalaţii de gătit,
aparat de absorbtie a apei, unelte manuale,
unelte pentru gatit (manuale), unelte pentru
gradinarit (manuale), unelte manuale de reparat,
componente ale masinilor sau motoarelor
(cu excepţia transportului acestora), permiţând
clienţilor să vadă şi să cumpere în mod
convenabil aceste bunuri.

───────
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(210) M 2021 08169 (111)182756
(151) 12/11/2021
(732) ELITON TRANS SRL,

STR.SMIRDAN, NR.6, BL.B3,
SC.A, AP.7, JUD. ARGES, PITESTI,
ARGEȘ, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STR.11 IUNIE,
NR.51, CLADIREA VIVANDO, ET.1,
BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

elitontrans We drive. We lead

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.24;
26.11.25; 29.01.12

clase:
37. Servicii de construcții de locuințe, servicii
de construcții referitoare la clădiri pentru
locuințe, servicii de construcții rezidențiale si
nerezidențiale.
39. Transport de marfuri, ambalarea si
depozitarea marfurilor, organizarea de calatorii.

───────

(210) M 2021 08175 (111)182757
(151) 13/11/2021
(732) SORIN PLATON, STR. FAGULUI,

NR.80A, JUDETUL CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, 400483, CLUJ,
ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena: 02.01.02; 02.01.16
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Acaricide, acaricide de uz casnic, acaricide
de uz industrial, agent chimic care ucide
sporii, agenți fungicizi, bacteriene (otrăvuri
-), batoane pentru fumigație folosite ca
dezinfectante, benzi cu adeziv utilizate împotriva
dăunătorilor, bețișoare fumigante, bețișoare anti-
țânțari, biocide, biocide sintetice, biopesticide de
uz casnic, clei pentru prins muște, fumiganți,
fungicide, fungicide de uz domestic, insecticide,
insecticide de uz domestic, insectifuge,
otravă pentru șobolani, otrăvuri, paraziticide,
pastile insectifuge de uz personal (portabile),
preparate antiparazitare din surse chimice,
preparate antiparazitare pentru animale de
companie, preparate chimice pentru distrugerea
dăunătorilor, preparate împotriva păduchilor,
preparate pentru combaterea moliilor, preparate
pentru controlarea insectelor, preparate pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, preparate
pentru distrugerea insectelor, preparate
pentru exterminarea puricilor, produse chimice
pentru distrugerea șoarecilor, produse chimice
pentru modificarea comportamentului pentru
combaterea dăunătorilor, produse contra
moliilor, produse insectifuge destinate utilizării
pe oameni, produse insectifuge pentru utilizare
pe animale, bile de naftalină, brățări impregnate
cu produse pentru respingerea insectelor,
brățări vândute preumplute cu preparate

(591) Culori revendicate: rosu, negru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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insectifuge, erbicide, fungicide pentru eliminarea
dăunătorilor, larvicide, nematicide, moluscocide,
ovicide, pesticid pentru nematode, produse
pentru spălarea animalelor (insecticide),
produse repelente de țânțari, pudre pentru
eliminarea puricilor, pudre împotriva puricilor,
regulatori de creștere a insectelor, soluții
insecticide pentru spălături veterinare, spray
antiinsecte, spray-uri împotriva puricilor,
substanțe antimucegai, substanțe care atrag
insectele, substanțe repelente pentru viermi
folosite pentru gazon sau iarbă, vermicide, zgărzi
antiparazitare pentru animale.
37. Servicii de deratizare, controlul
dăunătorilor, controlul dăunătorilor cu
privire la clădiri, controlul dăunătorilor
pentru locuințe rezidențiale, dezinfectarea
clădirilor, dezinfectarea clădirilor împotriva
infestării bacteriene, dezinfecție, servicii
de eliminarea dăunătorilor altii decat cei
din agricultura, acvacultura,horicultura si
sivicultura, exterminarea dăunătorilor, servicii de
exterminarea dăunătorilor (nu pentru agricultură,
silvicultură sau horticultură), fumigarea clădirilor
împotriva acțiunii dăunătorilor, fumigarea
mărfurilor împotriva dăunătorilor, fumigarea
mărfurilor împotriva paraziților, fumigație,
dezinfectare a veselei, controlul termitelor,
controlul infestării cu purici, dezinfectarea
clădirilor împotriva contaminării cu bacterii,
distrugerea dăunătorilor alții (nu cea practicată
în agricultură), protejarea clădirilor contra
pătrunderii dăunătorilor și paraziților, pulverizare
de insecticide pentru locuințe rezidențiale,
pulverizare insecticide pentru clădiri comerciale,
servicii de control al dăunătorilor, altele decât
cele pentru agricultură, horticultură și silvicultură,
tratarea suprafețelor cu produse repelente
pentru îndepărtarea animalelor.

───────

(210) M 2021 08179 (111)182758
(151) 15/11/2021
(732) SC DECO CENTER SRL, SAT

VLAHA NR. 22, JUDETUL CLUJ,
SAT VLAHA, 407513, CLUJ,
ROMANIA

(540)

DECO DAYS interior
design accelerator

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.02; 26.04.04

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Organizarea de expoziții comerciale și
servicii expoziționale, organizare de târguri
comerciale în scopuri publicitare.
41. Organizare de congrese și de conferințe în
scopuri culturale și educative.

───────

(591) Culori revendicate: maro (Pantone
7556), negru
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(210) M 2021 08182 (111)182759
(151) 15/11/2021
(732) LILIANA-ADRIANA PAUN,

STR. SOLD. ENE MODORAN
NR.8, BL.M89, SC.1, ET.8,
AP.48, SECTOR 5, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

EDEN BRIDE-
ROCHII DE MIREASA

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

25. Articole de îmbracaminte,încaltaminte și
pentru acoperirea capului.

───────

(210) M 2021 08186 (111)182760
(151) 15/11/2021
(732) ALEXANDRU CONSTANTIN

POP, SAT BALOTEȘTI, STR.
AMURGULUI NR. 165/2, JUD.
ILFOV, COMUNA BALOTEȘTI,
ILFOV, ROMANIA

(540)

Barber Kiosk

(531) Clasificare Viena: 27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
44. Servicii de frizerie, servicii de frizerie pentru
bărbați, servicii de coafor, servicii de coafor
pentru copii, servicii de coafor de lux, servicii de
salon de coafor pentru femei, servicii de coafor
pentru bărbați.

───────

(210) M 2021 08197 (111)182761
(151) 15/11/2021
(732) ANAMARIA-LUCIA MORAR, STR.

NICHITA STĂNESCU, NR. 32,
JUDETUL ALBA, ALBA IULIA,
ALBA, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL AUTORIZAT
LADÁNYI - CONSILIER ÎN
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ, STR.
TRAIAN, NR. 29E, JUDETUL ALBA,
ALBA IULIA, ALBA, ROMANIA

(540)

CREȘTEM FRUMOS
(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 05.01.03
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Organizarea de ateliere recreative,
organizarea de ateliere de formare, organizarea
de ateliere de lucru, organizarea de ateliere
organizate în scopuri educative, organizarea
de ateliere organizate în scopuri culturale,
organizare de ateliere și seminare, coordonare
de ateliere de pregătire profesională, coordonare
de cursuri, seminarii și ateliere de lucru,
organizare de ateliere profesionale și cursuri
de pregătire profesională, realizare, coordonare
și organizare de ateliere de lucru (instruire),
organizare și coordonare de ateliere și seminare
de autoconștientizare, organizare de ateliere
de lucru și seminarii în aprecierea artei,
organizare și coordonare de seminarii și ateliere
de lucru (instruire), organizare de ateliere
de lucru și seminarii despre cunoașterea
de sine, organizare de ateliere de lucru și
seminarii pe teme de autocunoaștere, servicii de
consultanță și informare referitoare la pregătirea,
coordonarea și organizarea de ateliere de lucru
(instruire), furnizarea de cursuri de dezvoltare
personală, instruire cu privire la dezvoltarea
personală, furnizare de cursuri de instruire
în dezvoltarea personală, servicii furnizate de
grădinițe (educație sau divertisment), prestarea
de servicii de divertisment educativ pentru copii
în centre after-school.
43. Servicii de grădinițe pentru copii, servicii de
grădinițe și centre de supraveghere de zi.

───────
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(210) M 2021 08200 (111)182762
(151) 15/11/2021
(732) PRIMONET RO, STR. AMATIULUI

NR. 47, JUDET.SATU MARE, SATU
MARE, SATU MARE, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STR.11 IUNIE, NR.
51, AP. 4, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

ALTORA OTHERS'
ARE BETTER

(531) Clasificare Viena: 27.05.17; 29.01.01;
29.01.02; 27.05.04

clase:
9. Aparate și instrumente pentru acumularea
și stocarea curentului electric, baterii pentru
țigări electronice, încărcătoare usb pentru țigările
electronice, încărcătoare pentru bateriile țigărilor
electronice, software descărcabil, software
descărcabil de sistem și de suport de sistem
și firmware, firmware și software descărcabil
pentru țigări electronice.
16. Produse de imprimerie, materiale tipărite,
papetarie, publicaţii tipărite, panouri publicitare
din hârtie sau carton, pungi (plicuri, săculeţi)
din hârtie sau plastic, pentru ambalat, bannere
din hârtie, cutii din hârtie sau carton, calendare,
rechizite de birou, cataloage, agende, fluturaşi
publicitari, tipărituri grafice, etichete din hârtie
sau carton, seturi de imprimare, portabile
(rechizite de birou), suporturi pentru stilouri
şi creioane, instrumente de scris, truse cu
instrumente de scris (papetărie), benzi pentru
trabucuri.
24. Lenjerie de uz casnic, de exemplu,
cearceafuri, dosuri de perne, prosoape din

materiale textile, textile pentru baie, exceptând
îmbrăcămintea, lenjerie de pat, pături pentru pat.
26. Pandantive, altele decat cele pentru bijuterii,
inele de chei sau lanţuri pentru brelocuri, aplicaţii
(mercerie), insigne pentru purtare, nu din metale
preţioase.
34. Tutun și produse de tutun, țigări, țigarete,
trabucuri, pachete cu hârtii pentru ţigări, cuţite
pentru trabucuri, suporturi pentru trabucuri,
filtre pentru ţigări, tabachere, ţigări care conţin
substituenţi de tutun, nu pentru scopuri medicale,
pietre pentru aprindere, ţigări electronice,
arome, altele decât uleiurile esenţiale, pentru
tutun, arome, altele decât uleiurile esenţiale,
pentru ţigările electronice, soluţii lichide
pentru ţigările electronice, cartomizoare pentru
țigări electronice, atomizoare pentru țigări
electronice, narghilea, brichete pentru fumători,
vaporizatoare cu ingestie orală pentru fumători,
instrumente de curăţat pipele de tutun, maşini de
buzunar pentru rularea ţigărilor, tutun de prizat,
cutii pentru tutunul de prizat, pungi cu tutun, pipe
de tutun.
35. Publicitate, servicii de agenţie de publicitate,
furnizare de servicii de informare și consiliere
în domeniul comerțului electronic, gestiunea
afacerilor de comerț cu amănuntul pentru terți,
administrarea afacerilor magazinelor de comerț
cu amănuntul, asistență în afaceri, management
și servicii administrative, prezentarea produselor
prin toate mijloacele de comunicare pentru
vânzarea cu amănuntul, prezentare de produse
și servicii (în scopuri promoționale/publicitare),
servicii de publicitate, marketing și promovare,
distribuirea de materiale publicitare, de
marketing și materiale promoționale, servicii de
vânzare cu amănuntul şi cu ridicata în legătură
cu tutun, servicii de vânzare cu amănuntul şi cu
ridicata în legătură cu articole utilizate împreună
cu tutunul, servicii de fidelizare, motivare
și recompensare, organizarea de expoziţii în
scopuri comerciale sau publicitare, toate aceste
servicii in legatura cu produse din industria
tutunului precum si accesorii pentru fumatori.

───────

(591) Culori revendicate: ROSU, MARO
(511)    Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2021 08203 (111)182695
(151) 15/11/2021
(732) DEPOSIB EXPERT S.R.L., STR.

LUDOŞ NR.5 BLOC 52, SCARA C,
AP.32, JUDET SIBIU, SIBIU, SIBIU,
ROMANIA

(740) VLAD I. ANDA CABINET DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA, STR.
PORII NR. 152, SC.B, AP.96, JUDET
CLUJ, FLORESTI, CLUJ, ROMANIA

(540)

DEPOSIB
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
6. Ferestre metalice, accesorii metalice pentru
ferestre, ferestre metalice în perete, rulouri
metalice pentru ferestre, tocuri metalice pentru
ferestre, garnituri metalice pentru ferestre,
glafuri metalice pentru ferestre, opritoare
metalice pentru ferestre, garnituri metalice
pentru etanșare ferestre, ferestre blindate, cu
cadre metalice, ecrane de protecție metalice
pentru ferestre, încuietori metalice pentru
tocuri de ferestre, dispozitive metalice pentru
deschiderea ferestrelor (neelectrice), mânere
metalice pentru ferestre cu cadru mobil,
ferestre luminatoare (metalice) pentru utilizare în
construcții, ansambluri de ferestre cu fante de
ventilație (metalice), scări metalice, trepte scări
metalice, scări mobile metalice, scări metalice
pentru biblioteci, scări și schele metalice, scări
metalice folosite la schele, uși metalice de garaj,
uși de garaj metalice, garaje prefabricate din
metal, role metalice pentru uși de garaj, poduri
(structuri metalice), rulouri (exterioare) din metal,
rulouri de metal pentru geamuri glisante , rulouri
metalice laminate la rece, rulouri opace din
metal (exterior), jaluzele metalice, jaluzele din
metal, jaluzele exterioare din metal, jaluzele
din metal pentru uz extern, uși, porți, ferestre
și jaluzele pentru ferestre din metal, jaluzele
lamelare orizontale (de exterior), din metal,
jaluzele orizontale venețiene (de exterior), din
metal.
19. Lemn pentru construcții, obloane din lemn,
balustrade din lemn, pavele din lemn, placaje
din lemn, plăci de lemn, grinzi din lemn, plăci
din lemn, lemn pentru bricolaj, lambriuri de lemn,
panouri din lemn, construcții din lemn, îmbinări
din lemn, lemn de construcție, lemn folosit în
construcții, profile (profiluri) din lemn, materiale
de constructii, din lemn, scări nemetalice,

componente pentru scări nemetalice, trepte de
scări nemetalice, scări nemetalice destinate
utilizării în clădiri, ferestre nemetalice, profiluri
pentru ferestre, ferestre din pvc, obloane
nemetalice pentru ferestre, grilaje pentru ferestre
(nemetalice), pervazuri de ferestre (nemetalice),
placare (nemetalică) pentru ferestre, cadre
(nemetalice) pentru ferestre, rame de ferestre
(nemetalice), tocuri de ferestre (nemetalice),
panouri nemetalice pentru ferestre, uși, porți,
ferestre și cadre nemetalice pentru ferestre,
pervazuri de ferestre, nemetalice, elemente
de sticlă pentru ferestre, panouri din sticlă
pentru ferestre, obloane externe pentru ferestre
nemetalice, rame de lemn pentru ferestre, sticlă
arhitecturală (ferestre) pentru construcții, rame
din material plastic pentru ferestre, ferestre
pentru acoperiș realizate din materiale plastice,
panouri cu ferestre (cadre nemetalice) utilizate
în construcții, ansambluri de ferestre cu fante
de ventilație (nemetalice), tocuri de ferestre din
lemn placat cu aluminiu, ferestre de acoperiș
în formă de evantai, din materiale nemetalice,
uși de garaj nemetalice, uși (nemetalice) pentru
garaje, garaje prefabricate, nu din metal, uși de
garaj (nemetalice) de uz casnic, acoperișuri din
țiglă, jaluzele nemetalice, jaluzele confecționate
din materiale nemetalice, jaluzele nemetalice
termice (din șipci, pentru exterior), jaluzele
nemetalice cu șipci (pentru exterior), jaluzele
rulante din lemn pentru uz exterior, jaluzele
rulante pentru utilizare exterioară (nu din
metal sau textile), jaluzele orizontale lamelare
(interioare), care nu sunt din metal sau din
materiale textile, jaluzele orizontale venețiene
(de exterior), care nu sunt din metal sau din
materiale textile.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul, servicii
de vânzare cu ridicata si servicii de vânzare
online în legătură cu:ferestre de mansarda,
scari de acces la pod, ferestre de acoperis
terasa.marketing promoțional, împărțirea de
eșantioane 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
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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, servicii de consultanță pentru
conducerea afacerilor , servicii de consultanță
referitoare la achiziții de bunuri și servicii pentru
terti.

───────

(210) M 2021 08206 (111)182696
(151) 15/11/2021
(732) DYAD STONE TRANSPORT SRL,

PIAŢA ALBA IULIA NR. 2, CAMERA
1, BLOC I1, SCARA A, ETAJ 7,
AP. 14, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL LTJ
TRADEMARK, STR. COL. CORNELIU
POPEIA NR. 36, SECTOR 5,
BUCUREȘTI, 051802, ROMANIA

(540)

DYAD
(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;

26.03.11
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
19. Acvarii (construcții), pietriș pentru acvarii,
nisip pentru construcții, materiale și elemente
pentru clădiri și construcții, fabricate din
nisip, piatră, rocă, argilă, minerale și beton,
materiale de construcții nemetalice, materiale
de construcții nemetalice pentru nivelare, argilă,
balast, pamânt pentru cărămizi, pietriș, piatră
de var, nu de uz agricol, materiale de
construcție, refractare, nemetalice, materiale de
armare nemetalice pentru construcție, silozuri
nemetalice, materiale agregate folosite la
prepararea betonului, agregate, granit.

───────

(210) M 2021 08207 (111)182763
(151) 15/11/2021
(732) BURSA DE VALORI BUCURESTI

SA, BDUL CAROL 34-36, ET. 14,
SECTOR 2, BUCUREȘTI, 020922,
ROMANIA

(540)

BVB RESEARCH HUB

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.13;
02.09.23; 26.01.01; 26.11.01

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

36. Afaceri financiare, administrarea pietelor
reglementate si a sistemului multilateral de
tranzactionare.

───────

(591) Culori revendicate: albastru deschis
(Pantone 298 C), albastru închis
(Pantone 2945 C), negru (Pantone
Black C)
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(210) M 2021 08208 (111)182764
(151) 15/11/2021
(732) BURSA DE VALORI BUCURESTI

SA, BDUL CAROL 34-36, ET. 14,
SECTOR 2, BUCUREȘTI, 020922,
ROMANIA

(540)

AeRO Growth Market

(531) Clasificare Viena: 29.01.14; 27.05.01;
26.04.01; 24.15.03

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

36. Afaceri financiare, administrarea pietelor
reglementate si a sistemului multilateral de
tranzactionare.

───────

(210) M 2021 08209 (111)182765
(151) 15/11/2021
(732) BURSA DE VALORI BUCURESTI

SA, BDUL CAROL, 34-36, ET. 14,
SECTOR2, BUCURESTI, 020922,
ROMANIA

(540)

AeRO Authorized Advisor

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.11;
26.11.03; 26.04.01; 29.01.14

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

36. Afaceri financiare, administrarea piețelor
reglementate si a sistemului multilateral de
tranzacționare.

───────

(210) M 2021 08220 (111)182772
(151) 16/11/2021
(732) DUTY SECURITY SISTEM SRL,

STRADA SARMISEGETUZA NR. 2,
BL.40, SC. A, AP.4, JUD. BRAȘOV,
BRAȘOV, BRAȘOV, ROMANIA

(540)

DUTY SECURITY SISTEM
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
45. Servicii de securitate pentru protecția fizică
a bunurilor materiale și a persoanelor, servicii

(591) Culori revendicate: albastru deschis
(Pantone P Process Cyan), albastru
închis, verde, negru (Pantone black)

(591) Culori revendicate: turcoaz (Pantone P
Process Cyan), albastru inchis, verde
închis, verde deschis, negru
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de pază pentru infrastructuri prin sisteme de
monitorizare la distanță.

───────

(210) M 2021 08222 (111)182773
(151) 16/11/2021
(732) PROTECT KRONOS IMPEX SRL,

ȘOS BANATULUI NR. 81, JUD.
ILFOV, CHITILA, 789561, ILFOV,
ROMANIA

(540)

BURLESQUE EVENTS
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2021 08227 (111)182774
(151) 16/11/2021
(732) CENTRU BODY POSITIVE SRL,

STR. STRANDULUI NR. 2C, JUD.
ALBA, CUGIR, ALBA, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
SRL, STR. 11 IUNIE NR. 51, SC.
A, ETAJ 1, AP. 4, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Body Positive Bp

(531) Clasificare Viena: 29.01.02; 29.01.05;
27.05.01; 26.01.04; 26.01.16; 26.01.18;
26.11.03; 26.11.05; 26.11.08; 26.11.09;
26.11.12; 25.01.05

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

44. Servicii de igienă și frumusețe pentru
oameni, servicii furnizate de saloane de coafură
și înfrumusețare, servicii de consultanță cu
privire la tratamentele de înfrumusețare, servicii
de epilare, servicii de epilare cu laser, servicii de
epilare a sprâncenelor cu ață, servicii de epilare
corporală cu ceară pentru persoane, servicii
de consultanță cu privire la epilarea corporală,
servicii de tratament cosmetic, consultanță în
domeniul îngrijirii corpului și a frumuseții, servicii
de consultanță în domeniul îngrijirii frumuseții,
consultanță în domeniul cosmeticii.

───────

(210) M 2021 08230 (111)182775
(151) 18/11/2021
(732) SC ORKLA FOODS ROMANIA

SA , STR. GRIGORE
ALEXANDRESCU NR. 89-97, C1,
CORP C (S+P+2E), SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

Linco

clase:
29. Margarină, fructe, ciuperci, legume, nuci
și leguminoase prelucrate, produse lactate și
înlocuitori ale acestora, ouă și produse din ouă,
uleiuri și grăsimi comestibile, jeleuri, dulcețuri,
compoturi, paste tartinabile de fructe și legume,
mâncăruri preparate pe bază de carne, pește,
fructe sau legume, alimente semipreparate pe
bază de carne, pește, fructe sau legume și
gustări sărate pe bază de carne, pește, fructe
sau legume.
30. Alimente semipreparate pe bază de paste
sau orez și snack-uri pe bază de cereale,(591) Culori revendicate: mov, auriu, galben

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.11
(591) Culori revendicate: albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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sare, mirodenii, arome, altele decât uleiurile
esențiale și condimente, produse de brutărie,
produse de cofetărie, ciocolată și deserturi,
pâine, produse de patiserie, prăjituri, tarte și
biscuiți, prăjiturele, dulciuri (bomboane), tablete
de ciocolată și gumă de mestecat, batoane de
cereale și batoane energizante, zahăr, îndulcitori
naturali, glazuri dulci și umpluturi, produse
apicole, respectiv: miere sau propolis de uz
alimentar, cafea, ceaiuri, cacao și înlocuitori
ai acestora, gheață, înghețată, iaurt înghețat
și șerbeturi, semințe procesate, amidon și
produsele acestora, preparate coapte și drojdie,
cereale, paste uscate și proaspete, tăiței și
găluște (aluat umplut), aluaturi și amestecuri din
acestea, drojdie și agenți de dospire.
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, servicii de comerț și servicii de
informare a consumatorilor, servicii de vânzare/
comercializare de produse alimentare, servicii de
agenții de import-export.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
produselor alimentare.

───────

(210) M 2021 08231 (111)182776
(151) 18/11/2021
(732) SC ORKLA FOODS ROMANIA

SA , STR. GRIGORE
ALEXANDRESCU NR. 89-97, C1,
CORP C (S+P+2E), SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

Linco PATISERO

clase:
30. Alimente semipreparate pe bază de paste
sau orez și snack-uri pe bază de cereale,

sare, mirodenii, arome, altele decât uleiurile
esențiale și condimente, produse de brutărie,
produse de cofetărie, ciocolată și deserturi,
pâine, produse de patiserie, prăjituri, tarte și
biscuiți, prăjiturele, dulciuri (bomboane), tablete
de ciocolată și gumă de mestecat, batoane de
cereale și batoane energizante, zahăr, îndulcitori
naturali, glazuri dulci și umpluturi, produse
apicole, respectiv: miere sau propolis de uz
alimentar, cafea, ceaiuri, cacao și înlocuitori
ai acestora, gheață, înghețată, iaurt înghețat
și șerbeturi, semințe procesate, amidon și
produsele acestora, preparate coapte și drojdie,
cereale, paste uscate și proaspete, tăiței și
găluște (aluat umplut), aluaturi și amestecuri din
acestea, drojdie și agenți de dospire.
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, servicii de comerț și servicii de
informare a consumatorilor, servicii de vânzare/
comercializare de produse alimentare, servicii de
agenții de import-export.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
produselor alimentare.

───────

(210) M 2021 08232 (111)182777
(151) 18/11/2021
(732) SC ORKLA FOODS ROMANIA

SA , STR. GRIGORE
ALEXANDRESCU NR. 89-97, C1,
CORP C (S+P+2E), SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

Linco neața

clase:
29. Margarină, fructe, ciuperci, legume, nuci
și leguminoase prelucrate, produse lactate și
înlocuitori ale acestora, ouă și produse din ouă,

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12
(591) Culori revendicate: albastru, auriu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12
(591) Culori revendicate: albastru, portocaliu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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uleiuri și grăsimi comestibile, jeleuri, dulcețuri,
compoturi, paste tartinabile de fructe și legume,
mâncăruri preparate pe bază de carne, legume,
peste sau fructe, alimente semipreparate pe
bază de carne, legume, peste sau fructe și
gustări sărate pe bază de carne, legume, peste
sau fructe.
30. Produse de brutărie, produse de cofetărie,
ciocolată și deserturi, zahăr, îndulcitori naturali,
glazuri dulci și umpluturi, produse apicole
respectiv miere, propolis de uz alimentar.
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, servicii de comerț și servicii de
informare a consumatorilor, servicii de vânzare/
comercializare de produse alimentare, servicii de
agenții de import-export.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
produselor alimentare.

───────

(210) M 2021 08233 (111)182646
(151) 16/11/2021
(732) ARTOIL SRL, STR. GRIGORE

T. POPA, NR. 81, ETAJUL 3, AP.
5, JUDETUL TIMIS, TIMISOARA,
300291, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

ArtEnergy
(531) Clasificare Viena: 27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
4. Energie electrică, combustibili și materiale
pentru iluminat
35. Achiziții de contracte de furnizare de energie
pentru terți, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu combustibili, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu combustibili.
39. Distribuție prin conducte și cabluri, transport,
distribuire de energie pentru încălzirea și
răcirea clădirilor, distribuire de electricitate
în locuințe, distribuție de electricitate prin

intermediul cablurilor, distribuție de electricitate
prin intermediul firelor, distribuție de energie
electrică, distribuția de electricitate, furnizare
de gaz (distribuție), furnizare energiei
electrice (distribuție), organizarea distribuirii de
combustibili, livrare de combustibil, furnizare
și distribuție de energie electrică, servicii de
distribuție de gaze, servicii de distribuție de
carburant, servicii de distribuție de petrol.
40. Producerea energiei, generare de
electricitate, generare de electricitate din
energie geotermală, generarea de electricitate
din energia valurilor, generarea electricității
din energie solară, generarea gazelor și
electricității, producere de energie de către
centrale electrice, producere de energie electrică
din surse regenerabile, producere de energie
hidroelectrică.

───────

(210) M 2021 08238 (111)182778
(151) 16/11/2021
(732) WOLF BROTHERS CINEMA SRL,

STR. SOLD. PETRE M. TINĂ
NR. 2, BL. L9B, SC. A, ET. 3, AP.
22, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

STRIPED SINS
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Scrierea de scenarii cu scop publicitar.
41.  Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale, producție de muzică,
organizarea de spectacole educaționale,
interpretări de personaje, oferirea de consultanță
în organizarea spectacolelor educaționale,
scrierea de scenarii, scrierea de compoziții
muzicale, crearea de animații, servicii prestate
de actori, publicare de cărți.

───────
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(210) M 2021 08241 (111)182779
(151) 16/11/2021
(732) YOUTH ESSENTIALS SRL, STR.

DRUMUL REGIMENTULUI NR.
40, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Youth Essentials

(531) Clasificare Viena: 29.01.11; 26.01.01;
27.05.01; 26.01.05; 26.01.06

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

5. Suplimente alimentare pentru oameni și
animale.

───────

(210) M 2021 08247 (111)182780
(151) 16/11/2021
(732) S.C. SMART TOTAL VENDING

SRL, STR. TURNU MAGURELE
NR.19, BL. S1, SC. 1, ET. 8, AP.
240, SECTOR 4, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) S.C. INTELECTUAL TRADEMARKS
SRL, STR. NICOLAE LABIS NR. 15A,
BL. 2, AP. 13, CASUTA POSTALA 640,
JUDEȚ BRAȘOV, BRAȘOV, 500171,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

CHOOSE SMART
PROFESSIONAL VENDING

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.13

clase:
7. Automate (distribuitoare automate),
distribuitoare automate (acționate cu fise),
distribuitoare automate (acționate cu monede),
aparate de vânzare de cafea.
11. Aparate de cafea, aparate electrice de
prăjit cafea, distribuitoare electrice de băuturi,
distribuitoare de băuturi încălzite electric,
unități distribuitoare pentru băuturi refrigerate
(altele decât pentru vânzare), echipamente
de distribuție a băuturilor reci (altele decât
distribuitoarele), schimbătoare de căldură pentru
controlarea temperaturii băuturilor de la
distribuitoare automate, mașini electrice de
cafea espresso, mașini electrice de făcut cafea,
de uz casnic, filtre electrice de cafea, filtre
electrice de cafea, filtre de cafea electrice,
percolatoare electrice de cafea, ibrice de cafea
electrice, fără fir, percolatoare de cafea pentru uz
casnic (electrice), capsule de cafea goale pentru
cafetiere electrice, aparate pentru prăjit cafea,

(591) Culori revendicate: maro (HEX
#603a16)

(591) Culori revendicate: roșu, alb, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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mașini de cafea, mașini de cafea espresso,
capsule de cafea reîncărcabile.
30. Cafea, esențe de cafea altele decât
uleiurile esențiale, ceai, infuzii, altele decât cele
medicinale, ceaiuri de fructe, extracte de ceai
altele decât uleiurile esențiale, cacao, extracte
de cacao, înlocuitori de cafea, amestecuri pentru
băuturi care conțin cafea, ceai, ciocolată și
cacao, cafea, ceai, cacao și băuturi de ciocolată
fără alcool, preparate nealcoolice de cafea, ceai,
cacao și ciocolată gata de băutură, pudră de
cafea sub formă de capsule, ceai sub formă de
capsule, pudră de cacao sub formă de capsule,
pulbere pentru băuturi care conține cafea, cacao
și ceai sub formă de capsule.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în
domeniul alimentației, servicii de vânzare cu
amănuntul prin rețele informatice mondiale în
legătură cu băuturi nealcoolice, servicii de
vânzare cu amănuntul prin rețele informatice
mondiale în legătură cu produse alimentare,
servicii de vânzare cu amănuntul prin rețele
informatice mondiale în legătură cu băuturi
alcoolice (cu excepția berii), servicii de vânzare
cu amănuntul prin corespondență în legătură
cu produse alimentare, servicii de vânzare
cu amănuntul prin corespondență în legătură
cu băuturi nealcoolice, servicii de vânzare cu
amănuntul prin corespondență în legătură cu
berea, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu produse alimentare,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu băuturi nealcoolice, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu băuturi alcoolice (cu excepția berii), servicii
de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu berea, servicii de vânzare cu
amănuntul online referitoare la articole de voiaj,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu echipamente electronice de uz casnic,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare
la fructe, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la dulciuri, servicii de vânzare cu
amănuntul referitoare la delicatese, servicii de
vânzare cu amănuntul prin corespondență în
legătură cu băuturi alcoolice (cu excepția berii),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse alimentare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu ceaiuri, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu cafea,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu cacao, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu băuturi alcoolice, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu articole
utilizate împreună cu tutunul, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu tutun, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu stimulente

sexuale, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu preparate utilizate la fabricarea
băuturilor alcoolice, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu preparate utilizate
la fabricarea băuturilor, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu obiecte de papetărie,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
diverse tipuri de carne, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu băuturi nealcoolice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
suplimente alimentare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse de toaletă,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
preparate pentru curățenie, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu iaurturi înghețate,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu veselă, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu produse din hârtie de unică
folosință, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu băuturi alcoolice (cu excepția berii),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu articole de curățare, servicii de vânzare cu
ridicata referitoare la dulciuri, servicii de vânzare
cu ridicata referitoare la flori, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu tacâmuri, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
lactate, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu produse de cofetărie, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu instrumente
de igienă pentru oameni, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu instrumente de
cosmetică pentru oameni, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu fructe de mare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu deserturi, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu ciocolată, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu produse de toaletă,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu preparate utilizate la fabricarea băuturilor,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
preparate pentru parfumare, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu obiecte de papetărie,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
echipamente de încălzire, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu echipamente de
răcire, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu echipamente de gătit, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu echipamente de
congelare, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu combustibili, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu veselă, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu tutun,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
suplimente alimentare, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu preparate dietetice, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu băuturi
nealcoolice, servicii de vânzare cu ridicata în
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legătură cu băuturi alcoolice (cu excepția berii),
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
bere, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu înghețată, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu produse lactate, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu produse de brutărie,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
iaurturi înghețate, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu deserturi, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu șerbeturi, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu produse
de cofetărie, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu produse alimentare, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu preparate
utilizate la fabricarea băuturilor alcoolice, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu fructe de
mare, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu ceaiuri, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu ciocolată, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu cafea, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu cacao, servicii de
vânzare de băuturi prin magazine de desfacere
cu amănuntul fără personal, servicii de vânzare
de alimente prin magazine de desfacere cu
amănuntul fără personal, servicii de comerț cu
amănuntul în legătură cu căni și pahare, servicii
de comerț cu amănuntul în legătură cu produse
de brutărie, servicii de comerț cu ridicata în
legătură cu căni și pahare, închiriere de standuri
de vânzare, servicii de vânzare cu amănuntul
online referitoare la produse cosmetice, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu ustensile
pentru gătit, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu aparate de bucătărie, servicii de
vânzare cu amănuntul referitoare la flori.

───────

(210) M 2021 08255 (111)182781
(151) 16/11/2021
(732) CASIANA DUSA, STR. FAGET 2A,

JUD. ARGEȘ, PITESTI, 110386,
ARGEȘ, ROMANIA
MIHAI ARON, STR. MURGENI, NR.
1, BL. L9A, ET. 4, AP. 25, SECTOR
3, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

Winvesting World

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.04;
01.05.01

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, asistență în afaceri, management și
servicii administrative, consultanta pentru afaceri
și management, servicii de lobby comercial,
dezvoltare de afaceri comerciale.

───────
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(210) M 2021 08257 (111)182782
(151) 17/11/2021
(732) ARMADA SECURITY, STR.

ISTRIEI NR. 28, CAMERA 1,
BL. 42, SC. 1, ET. 4, AP. 25,
SECTOR 3 , BUCURESTI , 031948,
ROMANIA

(540)

ARMADA SECURITY

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.24;
24.01.09; 24.11.25; 03.07.01; 26.01.01;
29.01.12

(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 2021 08259 (111)182783
(151) 17/11/2021
(732) CRISTIAN ALEXANDRU

PETRESCU, STR. ARDEALULUI
NR.14, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

Atelier Cristian Petrescu

(531) Clasificare Viena: 27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
6. Metale comune şi aliaje ale acestora,
minereuri, materiale metalice pentru structuri şi
construcţii, construcţii metalice transportabile,
cabluri şi fire neelectrice din metal comun,
fierărie, articole mici din armătură metalică,
containere din metal pentru depozitare sau
transport, seifuri.
20. Mobilier, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nemetalice, pentru depozitare sau
transport, os neprelucrat sau semiprelucrat,
corn, os de balenă sau sidef, scoici, spumă de
mare, chihlimbar.

───────

(591) Culori revendicate: galben (HEX
#DCAC3C, #EDE094, #5C440C,
#A68D51, #D4D4A4, ), albastru
(HEX #2C2D52, #00022D), alb (HEX
#FFFFFF)
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(210) M 2021 08260 (111)182784
(151) 17/11/2021
(732) MAISON MEX SRL, ȘOS. FABRICA

DE GLUCOZĂ NR. 21, ETAJ 2,
BIROU 5, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) CIPI Popa Ștefan Alexander, STR.
BIBESCU VODĂ NR. 2, BL. P5, SC.
2, AP. 25, SECTOR 4, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

MAISONMEX

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
11. Radiatoare de încălzire, încălzitoare
pentru exterior, lavoare pentru spălat mâinile
(componente ale instalațiilor sanitare), chiuvete.
18. Umbrele pentru soare, umbrele de grădină.
20. Mobilier, mobilier pentru grădină, seturi de
mobilier pentru grădină, mese și scaune pentru
grădină, magazii de depozitare pentru grădină
(containere nemetalice pentru depozitare),
fotolii, canapele, măsuțe cafea pentru grădină,
șezlonguri pentru grădină, elemente mobile,
respectiv: decorațiuni pentru grădină, mobilier
pentru baie, lavoar pentru baie, seturi de mobilier
pentru baie, oglinzi, oglinzi pentru baie, suporturi
pentru umbrele, coșuri de copii/leagăne.
22. Hamace.
28. Balansoare/leagăne de grădină.

───────

(210) M 2021 08263 (111)182785
(151) 17/11/2021
(732) ALEXANDRU MACARIE, STR. DR.

AUREL VLAD NR. 33, JUD. ALBA,
ALBA IULIA, ALBA, ROMANIA
BOGDAN MACARIE, MICEȘTI,
STR. ORIZONT 6 NR. 13, JUD.
ALBA, ALBA IULIA, ALBA,
ROMANIA

(740) STRENC SOLUTIONS FOR
INNOVATION SRL, STR. LUJERULUI
NR. 6, BLOC 100, SCARA B, ETAJ 3
AP. 56, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Allegria Hotel

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.11;
26.01.03; 26.01.18; 26.11.03; 26.11.05;
26.11.12; 25.01.05

clase:
35. Publicitate, managementul afacerilor
hoteliere.
39. Transport, organizarea de călătorii.
41. Servicii de divertisment, servicii de discotecă
(divertisment).
43. Servicii hoteliere, servicii de unități de
cazare, servicii de restaurant.

───────

(591) Culori revendicate: verde, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2021 08265 (111)182650
(151) 17/11/2021
(732) FLORIANA - DANIELA POPESCU,

STR. BORDEA POENARU NR.1,
BL.A11, SC.E, AP.11, JUDETUL
ARGES, CÂMPULUNG, 115100,
ARGEȘ, ROMANIA

(540)

STARS OF SONG
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────

(210) M 2021 08293 (111)182687
(151) 18/11/2021
(732) HOLIDAY PLAN TOUR S.R.L.,

BD. SCHITU MĂGUREANU NR. 7,
CAMERA 6, ETAJ 1, AP.4, SECTOR
1, BUCUREȘTI, 010181, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL NEACȘU
CARMEN AUGUSTINA, STR.
ROZELOR NR.12, AP.3, JUD.
MARAMUREȘ, BAIA MARE, 430293,
MARAMUREȘ, ROMANIA

(540)

H LIDAY PLAN

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.06;
27.05.17; 18.05.01; 18.05.03

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

39. Servicii de informare, de consiliere și de
rezervare în legătură cu transportul, organizarea
transportului, servicii de închiriere în legătură cu
vehicule, transporturi și depozitare.
43. Servicii de informare, de consiliere și de
rezervare în legătură cu cazarea temporară,

servicii de informare, de consiliere și de
rezervare în legătură cu furnizarea de alimente și
băuturi, închiriere de mobilier, lenjerie de masă,
servicii de masă, și echipamente pentru servirea
de mâncare și băutură, furnizare de cazare
temporară.

───────

(210) M 2021 08319 (111)182575
(151) 19/11/2021
(732) SMART TECHEQUIP SRL,

BDUL UNIRII, BL B14 PARTER,
SPATIU COMERCIAL, JUDETUL
BUZAU, BUZAU, 120271, BUZĂU,
ROMANIA

(540)

OCVITEH
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Aparate electronice de supraveghere, alarme
și echipamente de avertizare, anunciatoare,
camere fotografice digitale, camere fotografice,
camere de filmat, camere de filmat pentru
difuzare, camere de filmat pentru filme cu
auto-developare, camere de filmat pentru
monitorizarea și verificarea echipamentelor
într-o centrală nucleară, camere video de
supraveghere, camere video adaptate în scop de
supraveghere, conector prize (electrice), prize
electrice, prize electrice cu temporizator, prize,
fișe și alte dispozitive de cuplare (conexiuni
electrice), termostate electrice, sisteme de
alarmă, sisteme de alarmă antiefracție,
sisteme de alarmă pentru scurgeri de
gaze, întrerupătoare, întrerupătoare diferențiale,
întrerupătoare tactile, întrerupătoare termice,
întrerupătoare tactile electronice, întrerupătoare
cu ceas, întrerupătoare de circuit, întrerupătoare
tactile (electrice), întrerupătoare de lumină,
întrerupătoare de curent, întrerupătoare pentru
lămpi electrice, întrerupătoare electrice de
lumină, întrerupătoare electrice cu buton,
întrerupătoare cu rezistență reglabilă.

───────
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(210) M 2021 08320 (111)182668
(151) 19/11/2021
(732) CONSTANTIN ROMANESCU,

(540)

SNACK 4 YOU
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Carne, peste, pasari de curte si vanat,
extracte din carne, fructe si legume conservate,
congelate,uscate si coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, oua, lapte, branza,unt, iaurt si alte
produse lactate, uleiuri si grasimi alimentare.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacereilor, lucrari de birou.

───────

(210) M 2021 08342 (111)182703
(151) 19/11/2021
(732) OIL TERMINAL SUD SRL,

STRADA DUNĂRII NR. 355,
JUDEȚ TELEORMAN, NANOV,
TELEORMAN, ROMANIA

(540)

Regina din Sud

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.14;
05.05.04; 24.09.05; 05.03.13

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

29. Uleiuri și grăsimi comestibile, ulei de floarea-
soarelui comestibil, grăsimi vegetale de uz
alimentar, grăsimi vegetale pentru bucătărie,
grăsimi pentru gătit, uleiuri comestibile, uleiuri
comestibile folosite pentru gătirea alimentelor,
uleiuri de uz alimentar, uleiuri pentru gătit, uleiuri
vegetale de uz alimentar.

───────

(210) M 2021 08355 (111)182709
(151) 22/11/2021
(732) IONELA GAVRILĂ, STR.

PANSELELOR NR.8, JUDETUL
IALOMITA, FETESTI, 925150,
IALOMIȚA, ROMANIA

(540)

satul lui Moș Crăciun

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
05.01.01; 26.11.12; 02.01.27; 01.01.02

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

28. Echipament tururi în parcuri de distracție.
41. Servicii ale parcurilor tematice, servicii
oferite de parcuri tematice, servicii pentru
parcurile de distracții și cele tematice, servicii de
divertisment pentru copii, servicii de divertisment
oferite pentru copii, furnizare de servicii de
divertisment pentru copii, servicii de parcuri de
distracție, servicii de parcuri de distracție și
tematice, târguri, grădini zoologice și muzee,
servicii specifice parcurilor de distracții, servicii
specifice parcurilor de distracții și tematice,
servicii de divertisment sub formă de spectacole
în parcuri de distracții.

PRINSEGATA 8 E, 3256, LAVRIK,
NORVEGIA

(591) Culori revendicate: alb, verde, galben,
maro

───────
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(210) M 2021 08366 (111)182721
(151) 22/11/2021
(732) OANA BEATRICE PREOTESCU,

BD UNIRII NR 65, BLOC G1,
SCARA 5, APT 832, ETAJ
8, SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

NEOKLEIN For
Healthy Cooking

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.12

clase:
21. Oale de gătit neelectrice, oale neelectrice
pentru făcut conserve (oale sub presiune), oale
neelectrice de gătit sub presiune, oale pentru
gătire lentă (neelectrice), oale duble pentru
bain-marie neelectrice, oale cu presiune (vase
de bucătărie) neelectrice, oale de fiert sub
presiune, neelectrice, oale și tigăi portabile
pentru camping neelectrice, oale și tigăi pentru
gătit (non-electrice), oale de gătit pentru utilizare
în cuptoare cu microunde, tigăi tigăi neelectrice,
tigăi orientale (wokuri), tigăi pentru clătite, tigăi
cu mâner, tigăi pentru ouă, tigăi de prăjit, tigăi
pentru prăjit, tigăi întinse pentru gătit, tigăi de
clătite suedeze, tigăi de prăjit ouă, raclete pentru
tigăi și oale, tigăi non-electrice de gătit, capace
pentru tigăi de prăjit.
35. Servicii de agenții de import, servicii de
comert online cu amănuntul și cu ridicata pentru
produsele oale si tigai din clasa 21.

───────

(210) M 2021 08412 (111)182511
(151) 23/11/2021
(732) ADRIAN - MIHAI MIHĂILĂ, CALEA

PLEVNEI NR. 20, SC. B, ET. 5,
AP. 50, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

ADI MIHAILA THE HITMAN

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
02.01.01; 02.01.23

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Servicii de calculare a cotei de audiență
pentru emisiuni de radio și televiziune, producție
și distribuție de reclame la radio și la televiziune,
publicitate radio și de televiziune, servicii de
publicitate oferite de o agenție specializată
în publicitate prin radio și televiziune, servicii
de publicitate prin intermediul textelor afișate
pe ecrane de televiziune, producție de clipuri
publicitare pentru radio, producție de publicitate
televizată și radiofonică, producție de reclame
radio, publicitate radiofonică, activități de
birou, de înregistrare, transcriere, compunere,
compilare sau sistematizare a comunicărilor
scrise sau a înregistrărilor, închiriere de
timp publicitar în mijloacele de comunicare,
publicitate și reclamă prin intermediul televiziunii,
radioului, poștei, servicii de publicitate furnizate
de o agenție de publicitate la radio și la televizor.
38. Difuzarea prin intermediul televiziunii prin
cablu, comunicare de informații prin televiziune,
difuzare de programe de radio și televiziune,
inclusiv prin rețele de cablu, difuzare de
programe de radio și televiziune interactive,
difuzare de programe de televiziune transmise
prin legături de microunde la receptoarele
de televiziune, difuzare de programe de
televiziune retransmise prin conectarea cablului
la receptoarele de televiziune, difuzare de
programe de televiziune prin cablu, difuzare de
programe de televiziune, difuzare de programe
de televiziune retransmise prin intermediul
sateliților spațiali, difuzare de programe radio
și de televiziune, difuzare de televiziune

(591) Culori revendicate: verde, albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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prin satelit, difuzarea la radio și televiziune,
transmisie de programe de radio și televiziune
prin satelit, transmisie și difuzare fără fir
de programe de televiziune, transmitere de
ghiduri de programe de televiziune interactive,
transmitere de programe radio și de televiziune,
transmiterea de programe de televiziune prin
sateliți spațiali, comunicare de date prin
radio, comunicații mobile radio, comunicații
radio, difuzare de programe radio, difuzare
radiofonică de informații și alte programe,
radiodifuziune de conținut audiovizual și
multimedia pe internet, radiodifuziune de
programe de televiziune folosind servicii video la
cerere și de televiziune cu plată, radiodifuziune
de programe de televiziune pe internet,
radiodifuziune și transmitere de programe
de televiziune cu plată, radiodifuziune și
transmitere de programe de televiziune prin
rețele de cablu sau fără fir, radiodifuziune și
transmitere de programe de televiziune, servicii
de comunicații prin radiofrecvență, servicii de
comunicații radiofonice, telefonice, telegrafice,
servicii de comunicații radiotelefonice, servicii
de comunicații radio în bandă îngustă, servicii
de comunicații radio în bandă largă, servicii
de informare prin radio, servicii de informare
privind radiodifuziunea, servicii de radiodifuziune
prin internet, servicii de radiodifuziune sonoră,
vizuală și prin cablu, servicii de radiodifuziune,
telecomunicații prin intermediul terminalelor de
calculator, prin mijloace telematice, satelit, radio,
telegrafe, telefoane, telecomunicații prin radio,
transfer de date prin radio, transfer de informații
prin radio, transmisie de informații prin radio,
transmisie de programe radio, transmisie radio
prin cablu, transmisie și recepție prin radio,
transmitere de date computerizate prin radio.
41. Organizarea de concerte muzicale pentru
televiziune, divertisment de radio și televiziune,
divertisment de tipul programelor de televiziune
continue în domeniul varietăților, divertisment
difuzat prin televiziune prin rețele ip, divertisment
sub formă de televiziune pe telefonul mobil,
emitere simultană a unor programe de
televiziune pe mai multe posturi, montaj
de programe de televiziune, operarea de
echipamente video și audio pentru producția
de programe radiofonice și de televiziune,
planificarea programelor de radio și de
televiziune, pregătire și producție de programe
de radio și televiziune, prezentare de programe
de televiziune, producere de emisiuni-concurs
pentru televiziune, producere de programe de
televiziune în vederea difuzării pe dispozitive
mobile, producție de divertisment sub formă de
seriale de televiziune, producție de divertisment

sub formă de programe de televiziune, producție
de efecte speciale pentru televiziune, producție
de emisiuni de televiziune, producție de emisiuni
de televiziune de divertisment, producție de
evenimente în domeniul sporturilor electronice
pentru televiziune, producție de evenimente
sportive pentru televiziune, producție de
programe animate pentru televiziune și
televiziunea prin cablu, producție de programe
de televiziune în direct pentru divertisment,
producție de programe de televiziune cu
subtitrare, producție de programe de televiziune
în direct, producție de programe de televiziune
în direct cu scop educativ, producție de
programe de televiziune, producție de programe
pentru televiziunea prin cablu, producție de
programe radiofonice și de televiziune, producție
de spectacole de televiziune, producție de
televiziune, producții de film, televiziune și
radio, programare de televiziune (programare),
programe de televiziune prin cablu (programare),
producție de programe de televiziune prin
cablu, publicare de broșuri cu informații
despre programele de televiziune, servicii
ale studiourilor de televiziune, servicii ale
studiourilor de înregistrare, film, video și
televiziune, servicii de divertisment sub formă de
programe de televiziune, servicii de divertisment
de televiziune cu circuit închis, servicii de
divertisment sub formă de programe de
televiziune webcam, servicii de divertisment sub
formă de programe de televiziune interactive,
servicii de educație furnizate prin televiziune,
servicii de educație furnizate prin programe de
televiziune, servicii de furnizare de divertisment
sub formă de programe de televiziune, furnizarea
de muzică online care nu poate fi descărcată,
furnizarea de videoclipuri online care nu pot
fi descărcate, servicii de înregistrări audio,
de filme, video și de televiziune, servicii de
prezentatori de radio și de televiziune, servicii
de producție de programe de televiziune,
servicii de programe de știri pentru radio sau
televiziune, servicii educaționale sub formă de
programe muzicale de televiziune, servicii oferite
de studiouri de înregistrare pentru televiziune,
servicii pentru producție de divertisment sub
formă de emisiuni de televiziune, servicii privind
ghidul programelor de televiziune, organizarea
de spectacole de televiziune prin satelit,
stabilirea grilei de programe de televiziune
(programare), organizarea de concerte muzicale
pentru radio, divertisment radiofonic, emisiuni de
radio (programare), emiterea simultană a unor
programe radio pe mai multe posturi, instruire
prin intermediul radiodifuziunii, prezentare de
programe de radio, producția de emisiuni
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radiofonice, producție de efecte speciale pentru
radio, producție de evenimente sportive pentru
radio, producție și prezentare de programe de
radio, realizare de programe de divertisment
radiofonic, servicii de divertisment radiofonic
și televizat, servicii de divertisment radiofonice
prin internet, servicii de educație furnizate
prin intermediul radioului, servicii radiofonice
pentru pregătirea continuă a personalului
didactic, producție de filme de televiziune și
cinematografice.

───────

(210) M 2021 08468 (111)182690
(151) 24/11/2021
(732) DN FOUND SA, B-DUL DACIA NR.

130A, ETAJ 3, AP. 8, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) CABINET ANI FUCIU SRL, STR.
GAROAFELOR BL. P53, SC. A, AP.
1, JUDEȚ ILFOV, SNAGOV, ILFOV,
ROMANIA

(540)

turabo

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.14; 26.11.13; 24.17.02

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

11. Aparate de cafea, mașini de cafea, mașini de
cafea espresso, filtre de cafea electrice, capsule
de cafea, goale, reîncărcabile, mașini electrice
de cafea espresso, ibrice de cafea electrice,
fără fir, percolatoare de cafea pentru uz casnic
(electrice), mașini electrice de făcut cafea, de uz
casnic.
30. Cafea, ceaiuri, cacao și înlocuitori ai
acestora, cafea măcinată, amestecuri de cafea,
băuturi din cafea, boabe de cafea, extracte de
cafea, pungi de cafea umplute, capsule de cafea
umplute, doze de cafea umplute, înlocuitori de
cafea, cafea preparată și băuturi pe bază de

cafea, boabe de cafea prăjite, amestecuri de
esențe de cafea și extracte de cafea altele
decât uleiurile esențiale, filtre sub formă de
pliculețe pline cu cafea, cafea (prăjită, sub
formă de pudră, granule sau băutură), produse
de brutărie, produse de patiserie, produse
de cofetărie și înghețate, dulciuri, deserturi
preparate (produse de patiserie), gustări pe bază
de multicereale.
35. Administrarea magazinelor, administrarea
afacerilor, magazinelor de comerț cu amănuntul,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu aparate de cafea, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu aparate de
cafea, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu mașini de cafea, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu mașini
de cafea, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu mașini de cafea espresso,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu mașini de cafea espresso, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu filtre
de cafea electrice, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu filtre de cafea
electrice, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu capsule de cafea reîncărcabile,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu capsule de cafea reîncărcabile,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu mașini electrice de cafea espresso, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu mașini electrice de cafea espresso, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu ibrice
de cafea electrice, fără fir, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu ibrice de
cafea electrice, fără fir, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu percolatoare de cafea
pentru uz casnic (electrice), servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu percolatoare
de cafea pentru uz casnic (electrice), servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu mașini
electrice de făcut cafea, de uz casnic, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
mașini electrice de făcut cafea, de uz casnic,
strângerea la un loc, în folosul terţilor, a unei
game variate de bunuri a produselor din clasele
11 si 30, cu excepţia transportului acestora,
permiţând clienţilor să vadă şi să cumpere în
mod convenabil aceste bunuri, astfel de servicii
pot fi furnizate prin intermediul magazinelor
de vânzare cu amănuntul, al punctelor de
vânzare cu ridicata, prin intermediul automatelor
pentru vânzarea de produse, al cataloagelor
cu comandă prin poştă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul site-
urilor web sau al emisiunilor de tip teleshopping.

(591) Culori revendicate: roșu, galben,
albastru, alb
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43. Asigurarea de hrană și băuturi, servicii de
informare, de consiliere și de rezervare în
legătură cu furnizarea de alimente și băuturi,
servicii de cantine, servicii de ceainării, furnizare
de alimente și băuturi dintr-o rulotă mobilă,
furnizare de alimente și băuturi în bistrouri,
furnizare de alimente și băuturi în restaurante și
baruri, servicii de restaurante (servirea mesei),
servicii de restaurante cu autoservire, servicii
contractuale de alimentație, servicii de bucătărie
mobilă, servicii de mâncaruri și băuturi la
pachet, servicii de ospitalitate (alimente și
băuturi), servicii în domeniul gustărilor, servire
de alimente și băuturi, servicii de snack-baruri,
servicii de catering.

───────

(210) M 2021 08510 (111)182712
(151) 26/11/2021
(732) DONALAM SRL, STR.

PRELUNGIREA BUCUREȘTI NR.
162, JUD. CĂLĂRAȘI, CĂLĂRAȘI,
CĂLĂRAȘI, ROMANIA

(540)

HYBORN
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
6. Coloane publicitare din metal, aliaje din
metale comune, aluminiu, sârmă din aluminiu,
folie de aluminiu, plăci de ancorare/ plăci
de fundație, ancore, oțel cornier, metal anti-
frecare, nicovale, nicovale (portabile), arbori
(structuri) din metal, plăci de blindaj metalice,
uși blindate, metalice/ uși armate, metalice,
voliere (structuri) din metal, embleme metalice
pentru vehicule, cuiere pentru genți din metal,
bile din oțel, balustrade din metal, benzi
metalice pentru legare/benzi metalice pentru
înfășurare sau fixare, sârma ghimpată, cercuri
metalice pentru butoaie, butoaie metalice, bare
pentru balustradele metalice, coșuri metalice,
bare de sprijin metalice pentru căzi, balize
metalice, neluminoase, nicovale de banc,
grinzi metalice/traverse metalice, rotile metalice
pentru pat, clopote pentru animale, clopote,
dispozitive metalice de fixare a curelelor,
dispozitive de tensionare a curelelor metalice,
beriliu (glucin)/glucin (beriliu), instalații metalice
pentru parcarea bicicletelor, șuruburi metalice
pentru prinderea cablurilor, ață metalică de
legare pentru uz agricol, legături metalice,

fântâni pentru păsări (structuri) din metal,
blumuri (metalurgie), bolțuri metalice, bolțuri,
plate, capace metalice pentru sticle, dopuri
metalice pentru sticle, sticle (recipiente)
din metal pentru gaz comprimat sau aer
lichefiat, închizători metalice pentru cutii, cutii
din metal comun, cabluri metalice pentru
manipularea încărcăturilor/hamuri metalice
pentru manipularea încărcăturilor, colțare
metalice pentru construcții, colțare metalice
pentru mobile, ramificații metalice pentru țevi,
alamă, brută sau semiprelucrată, aliaje de
sudură, bare de oțel tras la rece, bronz,
bronzuri pentru pietre funerare/monumente de
bronz pentru morminte, bronzuri (piese de artă),
catarame din metal comun (feronerie), materiale
de construcții din metal, panouri de construcții
din metal, construcții, transportabile, din metal,
construcții din metal, cripte metalice funerare,
busturi din metal comun, cabane din metal,
îmbinări de cabluri metalice, neelectrice/legături
de cabluri metalice, neelectrice, cabluri metalice,
neelectrice, cadmiu, cuști metalice pentru
animale sălbatice, ferestre batante din metal,
casete pentru bani (metalice sau nemetalice),
coloane de tubaj metalice pentru sondele
petroliere, suporți metalici pentru butoaie,
butoaie metalice, oțel turnat, fontă de oțel,în
formă brută sau semiprelucrată, lanțuri pentru
vite, plafoane metalice, celțiu (hafniu)/hafniu
(celțiu), materiale metalo-ceramice, lanțuri
metalice, contrașine metalice pentru căile ferate/
șine de ghidare pentru căile ferate, lăzi metalice/
containere metalice, cuști metalice pentru găini,
forme metalice pentru răsucire (turnătorie),
capace metalice pentru coșul de fum, tuburi
metalice pentru coșul de fum, canale metalice
pentru coșul de fum, coșuri de fum metalice,
fier cromat, minereuri de crom, crom, acoperire
metalică (prin placare) pentru construcții, cleme
metalice pentru cabluri și țevi, cleme metalice
pentru etanșarea pungilor, închideri metalice
pentru containere, agățători metalice pentru
îmbrăcăminte, cobalt, brut, coliere metalice
pentru fixarea țevilor, metale comune, în
formă brută sau semiprelucrată, containere
metalice pentru depozitarea substanțelor acide,
containere metalice (depozitare, transport),
containere metalice pentru gaz comprimat
sau aer lichefiat, containere metalice pentru
combustibil lichid, cupru, în formă brută sau
semiprelucrată, inele de cupru, sârma de cupru,
neizolată, cornișe metalice, cuie spintecate
din metal, cuplaje metalice pentru lanțuri,
crampoane (gheare de picior), crampoane
metalice (cleme)/cleme metalice (crampoane),
parapete metalice de protecție pentru drumuri,
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crucifixuri din metale comune, altele decât
bijuteriile, dozatoare de pungi pentru deșeurile
care provin de la câini, fixe, metalice, trambuline
metalice pentru sărituri, opritoare metalice
pentru uși, curățătoare de încălțăminte, sonerii
de ușă metalice, neelectrice, opritoare metalice
pentru ușă, neelectrice/arcuri metalice pentru
ușă, neelectrice, bătătoare pentru ușile de
la intrare, mânere metalice pentru uși, tăblii
metalice pentru uși, zăvoare metalice pentru
uși, deschizătoare de uși din metal, neelectrice,
tocuri de uși din metal/rame de uși din metal,
fitinguri metalice pentru uși, încuietori metalice
pentru uși, uși metalice, țevi de scurgere din
metal, sifoane de scurgere (supape) din metal,
bare de metal trase la rece și lustruite, grătare
metalice, conducte metalice, pentru instalațiile
de încalzire centralizată/țevi metalice, pentru
instalațiile de încălzire centralizată/conducte și
țevi metalice, pentru instalațiile de încălzire
centralizată, conducte metalice pentru instalațiile
de ventilare și aer condiționat, coturi metalice
pentru țevi, garduri metalice pentru morminte,
bolțuri cu ochi /șuruburi cu inel, garduri metalice,
inele de etanșare metalice pentru bastoane,
inele de etanșare metalice pentru mânerele
ustensilelor, inele de etanșare metalice, figurine
din metal comun/statuete din metal comun,
umpluturi din metal, suporturi pentru lemne
(suporturi de fier pentru lemne pe foc),
mantale metalice pentru șeminee, eclise de
joantă (șine), fitinguri metalice pentru ferestre,
fitinguri metalice pentru construcții, fitinguri
metalice pentru conducte de aer comprimat,
fitinguri metalice pentru sicrie, fitinguri metalice
pentru mobilă, fitinguri metalice pentru paturi,
catarge metalice pentru steaguri (structuri),
flanșe metalice (brățări), indicatoare metalice
cu lumină intermitentă, pentru construcții,
pontoane plutitoare din metal, pentru acostarea
ambarcațiunilor, containere metalice plutitoare,
dale metalice pentru pardoseală, pardoseli
metalice, folii metalice pentru împachetat și
ambalat, uși pliante metalice, matrițe metalice
de turnătorie, cadre metalice pentru construcții,
grinzi metalice pentru construcții, materiale
metalice pentru căile ferate permanente, de tip
funicular, grilaje metalice de protecție pentru
cuptoare, role metalice pentru mobilă, galenă
(minereu), porți metalice, germaniu, aliaje de
lipit din aur, grătare metalice/grilaje metalice,
plăci metalice pentru morminte/plăcuțe funerare
metalice, nipluri de gresat, cadre metalice pentru
sere, sere metalice, transportabile, jgheaburi
pentru burlane metalice, catarge metalice pentru
steaguri de mână, cătușe, paleți metalici
pentru manipulare, balamale metalice, cârlige

(feronerie), cârlige metalice pentru plăcile de
ardezie pentru acoperiș, cârlige metalice pentru
suporturile de haine, buncăre de alimentare
metalice, nemecanice, cuie pentru potcoave,
bare de oțel laminate la cald, numere metalice
pentru case, neluminoase, forme metalice pentru
gheață, brățări metalice de identificare, indiu,
lingouri din metale comune, plase metalice
împotriva insectelor, plăci din fier, fier, în formă
brută sau semiprelucrată, fier balot/oțel balot,
sârmă de fier, minereuri de fier, feronerie/
articole metalice, de mică dimensiune, grilaje
din fier pentru ferestre, grilaje din fier pentru
uși, jaluzele metalice, canistre pentru combustibil
din metal, duze metalice cu jet, grinzi metalice,
racorduri metalice pentru țevi, chei metalice,
butoane rotative metalice, etichete metalice,
scări metalice, încuietori metalice, zăvoare
metalice, șipci metalice, zăbrele metalice/gratii
metalice, sigilii de plumb, plumb, în formă
brută sau semiprelucrată, cutii poștale metalice,
litere și cifre din metal comun, cu excepția
formelor de tipar, limonit, căptușeli metalice
pentru construcții, buiandrugi metalici, paleți
metalici pentru încărcare, gabarite de încărcare
metalice pentru vagoanele de cale ferată,
bolțuri de blocare, încuietori metalice, altele
decât cele electrice, încuietori metalice pentru
vehicule, încuietori metalice pentru bagaje,
magneziu, mangan, capace metalice pentru
gurile de canal, colectoare metalice pentru
rețele de conducte, catarge metalice, plăci
memoriale din metal/plăcuțe memoriale din
metal, metale sub formă de pudră, metale sub
formă de folie sau pulbere pentru imprimante
3D, capace metalice pentru gurile de canal,
colectoare metalice pentru rețele de conducte,
catarge metalice, plăci memoriale din metal/
plăcuțe memoriale din metal, scări mobile
de îmbarcare pentru pasageri, fier molibden,
molibden, monumente metalice, monumente
metalice pentru morminte, bolarzi metalici
de acostare, geamanduri de legare metalice,
mulaje metalice pentru cornișe, mulaje metalice
pentru construcții, cuie, ecusoane metalice/
plăci de identificare metalice, nichel-argint/
argint german, nichel, niobiu, duze metalice,
piulițe metalice, recipiente metalice pentru
colectarea uleiului uzat, minereuri metalice,
jaluzele exterioare din metal, containere pentru
ambalare din metal, lacăte suspendate din
metal, altele decât cele electrice, cabine
pentru pulverizarea vopselei din metal/cabine
metalice pentru pulverizarea vopselei, stâlpi
metalici de gard, țigle metalice, paravane
metalice, pavele metalice, plăci de pavare
din metal, bare cromate, cepuri metalice,
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țevi de presiune metalice, cocini pentru porci
din metal, coloane metalice pentru construcții,
pini (feronerie), mufe din metal pentru țevi,
conducte metalice, pitoni metalici, platforme,
prefabricate, din metal, dopuri metalice/cepuri
metalice, piloni metalici, verande (structuri) din
metal, stâlpi metalici, stâlpi metalici, pentru liniile
electrice/piloni metalici pentru liniile electrice,
cârlige metalice pentru tigăi, case prefabricate
(ansambluri) din metal, cutii de conserve/
conserve, proptele metalice, scripeți metalici,
alții decât cei pentru mașini, metale piroforice,
șine metalice, schimbătoare de cale ferată/
macazuri, material metalic pentru calea ferată,
traverse metalice de cale ferată/legături metalice
de cale ferată, rampe metalice pentru vehicule,
tambure metalice, nemecanice, pentru furtunuri
flexibile, materiale refractare de construcții, din
metal, plăcuțe de înmatriculare din metal/tăblițe
pentru numărul de înmatriculare din metal,
materiale de armare din metal, pentru beton,
materiale de armare din metal pentru țevi,
materiale de armare din metal pentru construcții,
materiale de armare din metal pentru curele de
mașini, inele metalice/coliere de oprire metalice,
nituri din metal, indicatoare rutiere metalice,
neluminoase și nemecanice, platforme metalice
pentru lansarea rachetelor, tije metalice pentru
lipire, tije metalice pentru lipire și sudare, tije
metalice pentru sudare, rulouri pentru ferestre
din oțel, acoperișuri metalice intermitente,
jgheaburi metalice pentru acoperișuri, învelitori
metalice pentru acoperișuri, țigle metalice
pentru acoperișuri, învelitori metalice pentru
acoperiș, învelitori metalice pentru acoperiș,
care încorporează celule fotovoltaice, frânghii
metalice, funii metalice, glisiere metalice pentru
uși glisante, seifuri (metalice sau nemetalice)/
case de bani (metalice sau nemetalice), seifuri,
electronice, casete de siguranță pentru bani,
lanțuri de siguranță din metal, închizători
metalice pentru fixarea ferestrei, schele
metalice, capace filetate metalice pentru sticle,
șuruburi metalice, capace de etanșare din
metal, dispozitive metalice pentru legat snopi,
palplanșe metalice/stive de susținere metalice,
foi și plăci metalice, bailaguri /pene de
fixare, cuie metalice pentru pantofi, flecuri
metalice pentru pantofi, cofraje metalice pentru
beton, cofraje metalice, panouri de semnalizare
metalice, neluminoase și nemecanice, plăci
cu denumiri de firme, din metal, panouri,
neluminoase și nemecanice, din metal, fier
siliciu, pervaze metalice, silozuri metalice,
aliaj de argint pentru lipit, aliaje de staniu
placate cu argint, patinoare (structuri) din metal,
plăci metalice pentru construcții, manșoane

(feronerie), chingi metalice pentru manipularea
încărcăturilor, sârmă metalică pentru lipit, inele
despicate pentru chei din metal comun, broască
cu închidere automată, arcuri (feronerie), pinteni,
grajduri din metal, trepte (scări) din metal,
scări metalice, araci metalici pentru plante
sau arbori, statui din metal comun, oțel, în
formă brută sau semiprelucrată, aliaje din oțel,
bandă din oțel/armătură de oțel, sârmă din
oțel, stâlpi de oțel, table din oțel, țevi din
oțel/tuburi din oțel, construcții din oțel, scaune
cu trepte din metal, trepte (scări) din metal,
cepuri metalice, uși pliante din metal, grilaje
de metal pentru șemineu, opritoare metalice,
balamale metalice, benzi metalice pentru
manipularea încărcăturilor/curele metalice
pentru manipularea încărcăturilor, guri de
scurgere stradale din metal, dispozitive de
întindere pentru benzile din fier (legături
de tensiune), dispozitive de întindere pentru
benzile metalice (legături de tensiune), montanți
(componente ale scărilor) metalici, piscine
(structuri) metalice, uși batante din metal,
piuneze (cuie)/cuie fără cap, bazine metalice/
rezervoare metalice, tantal (metal), cepuri
metalice pentru butoaie/ robinete cu cep metalice
pentru butoaie, stâlpi telegrafici din metal,
cabine telefonice din metal/ cutii telefonice
din metal, cabluri de teleferic, legături de
tensiune, țăruși metalici pentru cort, filete
metalice pentru legături, pardoseli din plăci
metalice, plăci metalice pentru construcții,
cositor, foiță de staniu, ambalaje din tablă
de cositor, tablă de cositor, fier titan/ferotitan,
titan, tombac, cavouri metalice, plăci funerare
metalice, stele funerare metalice, cutii de scule
din metal, goale, dulapuri pentru scule din
metal, goale, dozatoare de prosoape, fixe, din
metal, paleți de transport din metal, capcane
pentru animale sălbatice, tăvi metalice, protecții
metalice pentru arbori, cuve metalice pentru
amestecarea mortarului, tubaje metalice, țevi
metalice/tuburi metalice, fier tungsten, tungsten,
turnichete din metal, plăci turnante (căi ferate),
valve metalice, altele decât componentele
de mașini, vanadiu, cazane metalice, gheare
de menghină, din metal, lambriuri metalice,
elemente de fixare metalice de perete, placări
metalice pentru pereți utilizate în construcții,
căptușeli metalice pentru pereți utilizate în
construcții, plăci metalice de captușit pereții,
șaibe metalice, valve metalice pentru țevile
de apă, țevi de apă metalice, anemoscoape
sau giruete din metal/anemoscoape metalice/
giruete metalice, dispozitive de blocare a roților
(blocatoare), metal alb, dispozitive metalice
pentru îndepărtarea păsărilor, acționate de vânt,
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tambure de înfașurare metalice, nemecanice,
pentru furtunuri flexibile, opritoare metalice
pentru ferestre, scripeți din metal pentru
ferestre, bolțuri pentru cadrele ferestrelor,
elemente metalice pentru fixarea ferestrelor,
cadre metalice pentru ferestre, deschizători din
metal pentru ferestre, neelectrice, închizători
din metal pentru ferestre, neelectrice, cabine
metalice insonorizate, transportabile, panouri
acustice din metal, ferestre metalice, sârmă din
metal comun, țesătură metalică/pânză metalică,
dispozitive de întindere a sârmei (legături de
tensiune), sârmă din aliaje metalice comune, cu
excepția firelor fuzibile, frânghii de sârmă, lucrări
de artă din metal comun, zinc, zirconiu, pergole
metalice pentru horticultură/schelet metallic.
35. Administrarea programelor de fidelizare
destinate celor care călătoresc cu avionul,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziție, asistență administrativă
pentru a răspunde la cererile de ofertă/asistență
administrativă pentru a răspunde la cererile de
propuneri (rfp) publicitate, servicii de agenție
de publicitate, închirierea spațiului publicitar,
publicitate prin poștă, închirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, producția
de clipuri publicitare, servicii de planificare
a programărilor (funcții de birou), servicii de
reamintire a programărilor (funcții de birou),
licitare, postarea de afișe publicitare, închirierea
panourilor de afișaj (panouri publicitare),
ținerea evidenței contabile /contabilitate,
asistență în managementul afacerilor, întrebări
privind afacerile, auditul afacerilor, consultanță
în organizarea și managementul afacerilor,
consultanță în managementul afacerilor, servicii
specializate privind eficiența afacerilor, evaluări
ale afacerilor, investigații privind afacerile,
consultanță în organizarea afacerilor, cercetări
privind afacerile, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultanță
profesională în afaceri, oferirea de informații
în domeniul afacerilor, managementul afacerilor
hoteliere, managementul afacerilor cu privire
la artiști, managementul afacerilor cu privire
la sportivi, managementul afacerilor cu privire
la furnizorii de servicii indepedente, servicii
privind managementul proiectelor de afaceri
pentru proiectele de construcții, furnizarea
de informații de afaceri prin intermediul
unui site web, managementul afacerilor cu
privire la programele de rambursare pentru
terți, servicii de intermedierea afacerilor cu
privire la cu potrivirea potențialilor investitori
privați cu antreprenorii care au nevoie de
finanțare, servicii de agenție de informații

comerciale, asistență privind managementul
comercial sau industrial, oferirea de informații
comerciale și consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor și serviciilor, administrare
comercială privind licențierea bunurilor și
serviciilor aparținând terților, oferirea de
informații de contact comerciale și de afaceri,
servicii de intermediere comercială, servicii de
informații competitive, compilarea de informații
în baze de date computerizate, compilarea
statisticilor, compilarea indexurilor de informații
pentru scopuri comerciale sau publicitare,
managementul computerizat al fișierelor,
consultanță privind strategiile de comunicare în
relațiile publice, consultanță privind strategiile
de comunicare în publicitate, analiza costurilor,
căutare de date în fișierele calculatorului pentru
terți, demonstrații cu produse, dezvoltarea
de concepte publicitare, publicitate directă
prin poștă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eșantioane, întocmirea extraselor
de cont, prognoze economice, servicii de agenție
de ocupare a forței de muncă, audit financiar,
servicii de registru de cadouri, servicii de agenție
de import-export, managementul interimar al
afacerii, facturare, servicii de așezare în pagină
pentru scopuri publicitare, studii de marketing,
servicii de informații privind marketing-ul,
cercetare de marketing, marketing, marketing în
cadrul editării produselor software, servicii de
relații media, servicii de comunicații corporative,
închiriere de echipament de birou în spații
pentru co-working, servicii de lobby comercial,
machetare pentru promoțiile publicitare sau de
vânzări, negocierea și încheierea de tranzacții
comerciale pentru terți, negocierea contractelor
de afaceri pentru terți, servicii de revizuire a
articolelor din ziar, stabilirea abonamentelor la
ziar pentru terți, închiriere de echipamente și
mașini de birou, publicitate online pe o rețea
de calculatoare, furnizarea unei piețe comerciale
online pentru cumpărătorii și vânzătorii de
bunuri și servicii, servicii de comerț online cu
amănuntul pentru muzică digitală descărcabilă,
servicii de comerț online cu amănuntul pentru
tonurile de apel descărcabile, servicii de comerț
online cu amănuntul online pentru filmele și
muzica descărcabilă și preînregistrată, sondaje
de opinie, organizarea de expoziții în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
târguri, organizarea de spectacole de modă
în scopuri promoționale, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistență de
afaceri), publicitate cu plată per click, întocmirea
ștatelor de plată, consultanță în domeniul
managementului personalului, recrutarea de
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personal, servicii de fotocopiere, închirierea
mașinilor de fotocopiere, prezentarea produselor
în mediile de comunicare, în scopuri de
comercializare cu amănuntul, servicii de
comparare a prețurilor, servicii de achiziție
pentru terți (achiziționarea de bunuri și servicii
pentru alte afaceri), promovarea bunurilor și
serviciilor prin sponsorizarea evenimentelor
sportive, testare psihologică în vederea selectării
de personal, relații publice, publicarea de texte
publicitare, închirierea de material publicitar,
publicitate radio, înregistrarea comunicărilor și
datelor scrise, servicii administrative pentru
relocarea afacerilor, furnizarea de clasamente
ale utilizatorilor în scopuri comerciale sau
publicitare, servicii oferite de centrale telefonice,
servicii de comerț cu amănuntul în legătură cu
produse de brutărie, profilarea consumatorilor
în scopuri comerciale sau de marketing,
servicii administrative pentru trimiteri medicale,
servicii de comerț cu amănuntul pentru
preparatele sanitare și veterinare și pentru
proviziile medicale, servicii de comerț cu
amănuntul pentru lucrările de artă furnizate
de galeriile de artă, promovarea vânzărilor
pentru terți, închirierea de standuri de
vânzare, scrierea de scenarii în scopuri
de publicitate, optimizare pe motoarele de
căutare pentru promovarea vânzărilor, servicii de
secretariat, aranjarea vitrinelor pentru magazine,
stenografiere, căutarea de sponsorizări,
stabilirea abonamentelor la serviciile de
telecomunicații, sistematizarea informațiilor în
baze de date computerizate, marketing cu public
țintă, pregătirea documentației fiscale, servicii
de depunere a documentației fiscale, servicii
de telemarketing, preluarea apelurilor telefonice
pentru abonații indisponibili, producerea de
programe de teleshopping, publicitate prin
televiziune, transcrierea comunicărilor (funcții de
birou), dactilografiere, actualizarea materialelor
de publicitate, actualizarea și menținerea datelor
în bazele de date computerizate, actualizarea și
menținerea informațiilor în registre, închirierea
automatelor pentru vânzarea de produse,
optimizarea traficului site-urilor web, indexare
web pentru scopuri comerciale sau publicitare,
servicii de vânzare cu ridicata pentru preparatele
sanitare, veterinare și farmaceutice și pentru
proviziile medicale, procesarea cuvintelor,
scrierea de texte publicitare, scrierea de
curriculum vitae pentru terți/scrierea de cv-uri
pentru terți.
42.  Analiză pentru exploatarea câmpurilor
petroliere, servicii de arhitectură, consultanță
în arhitectură, autentificarea lucrărilor de artă,
cercetare bacteriologică, cercetare biologică,

calibrare (măsurare), servicii de cartografie,
analiză chimică, cercetare chimică, servicii
de chimie, studii clinice, însămânțarea norilor,
computerizare în nori (cloud computing),
închirierea de calculatoare, programare
computerizată, proiectare de software pentru
calculatoare, închirierea de software pentru
calculatoare, analiza sistemelor informatice,
proiectarea sistemelor informatice, consultanță
software pentru calculatoare, servicii de protecție
împotriva virușilor de calculator, consultanță
în tehnologia calculatoarelor, consultanță
în securitatea informatică, proiectarea
construcțiilor, consultanță în proiectarea și
dezvoltarea componentelor hardware pentru
calculator, consultanță în domeniul economisirii
energiei, conversia datelor sau documentelor din
format fizic în format electronic, conversia datelor
și a programelor pentru calculator, alta decât
conversia în format fizic, cercetare în domeniul
cosmeticii, crearea și mentenanța site-urilor web
pentru terți, crearea și proiectarea pentru terți
de indexuri de informații bazate pe siteurile web
(servicii de tehnologia informației), consultanță în
securitatea datelor, servicii de criptare a datelor,
proiectarea de decorațiuni interioare, amenajare/
design interior, digitalizarea documentelor
(scanare), proiectarea de rochii, duplicarea
programelor de calculator, stocarea electronică a
datelor, monitorizarea electronică a informațiilor
personale de identificare pentru a detecta
furtul de identitate prin intermediul internetului,
monitorizarea electronică a activității cărților
de credit pentru a detecta furtul de identitate
prin intermediul internetului, audit energetic,
inginerie, sondaje geologice, prospecțiuni
geologice, cercetare geologică, design de arte
grafice, analiza scrisului de mână (grafologie),
găzduirea site-urilor (site-uri web), proiectare
industrială, consultanță în domeniul tehnologiei
informației (it), furnizarea de informații în
legatură cu tehnologia calculatoarelor și
programare prin intermediul unui site web,
instalarea de software pentru calculatoare,
consultanță în securitatea internetului, expertize
topografice, mentenanța software-ului pentru
calculatoare, cercetare mecanică, informații
meteorologice, monitorizarea sistemelor de
calcul (calculatoarelor) prin acces de
la distanță, monitorizarea sistemelor de
calcul (calculatoarelor) pentru a detecta
defecțiunile, monitorizarea sistemelor de
calcul (calculatoarelor) pentru a detecta
accesul neautorizat sau încălcarea securității
datelor, efectuarea copiilor de siguranță
prin trimiterea datelor în afara locației,
prospectarea petrolului, sondaje referitoare
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la câmpurile petroliere, testarea sondelor
petroliere, servicii externalizate furnizate în
domeniul tehnologiei informației, închiriere de
contoare pentru înregistrarea consumului de
energie, servicii de autentificare a utilizatorilor
folosind tehnologie pentru tranzacții de comerț
electronic, servicii de autentificare a utilizatorilor
folosind o tehnologie de conectare unică
pentru aplicații software online, proiectarea
ambalajelor, cercetare în domeniul fizicii,
platforma de serviciu (PaaS), dezvoltare de
platforme de calculatoare, design de cărți
de vizită, cercetare științifică și tehnologică
în domeniul dezastrelor naturale, servicii de
explorări în domeniul industriei petroliere,
a gazului și miniere, cercetare științifică
și tehnologică referitoare la cartografierea
brevetelor, cercetare în domeniul construcțiilor
de clădiri, cercetare în domeniul tehnologiei
de telecomunicații, cercetare în domeniul
sudurii, cercetare medicală, design grafic pentru
materialele promoționale, controlul calitații,
evaluarea calității lemnului pe picior, evaluarea
calității lânii, recuperarea datelor de pe
calculator, cercetarea și dezvoltarea de produse
noi pentru terți, cercetare în domeniul protecției
mediului, furnizarea de informații știintifice,
consiliere și consultanță cu privire la reducerea
emisiilor de carbon, servicii de laboratoare
științifice, cercetare științifică, furnizarea de
motoare de căutare pentru internet, găzduire
pe servere, software de serviciu (SaaS),
dezvoltarea de software în cadrul publicării
de software, stilizare (proiectare industrială),
topografie, cercetare tehnologică, efectuarea
de studii cu privire la proiectele tehnice,
scriere tehnică, consultanță tehnologică,
consultanță în tehnologia telecomunicațiilor,
testarea materialelor, testarea materialelor
textile, explorare subacvatică, deblocarea
telefoanelor mobile, actualizarea software-
ului pentru calculatoare, planificare urbană,
efectuarea inspecției tehnice auto pentru
vehicule, analiza apei, prognoze meteorologice,
închirierea serverelor web, consultanță în
proiectarea site-urilor web.

───────

(210) M 2021 08511 (111)182711
(151) 26/11/2021
(732) DONALAM SRL, STR.

PRELUNGIREA BUCUREȘTI NR.
162, JUD. CĂLĂRAȘI, CĂLĂRAȘI,
CĂLĂRAȘI, ROMANIA

(540)

NEUTREEL
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
6. Coloane publicitare din metal, aliaje din
metale comune, aluminiu, sârmă din aluminiu,
folie de aluminiu, plăci de ancorare/ plăci
de fundație, ancore, oțel cornier, metal anti-
frecare, nicovale, nicovale (portabile), arbori
(structuri) din metal, plăci de blindaj metalice,
uși blindate, metalice/ uși armate, metalice,
voliere (structuri) din metal, embleme metalice
pentru vehicule, cuiere pentru genți din metal,
bile din oțel, balustrade din metal, benzi
metalice pentru legare/benzi metalice pentru
înfășurare sau fixare, sârma ghimpată, cercuri
metalice pentru butoaie, butoaie metalice, bare
pentru balustradele metalice, coșuri metalice,
bare de sprijin metalice pentru căzi, balize
metalice, neluminoase, nicovale de banc,
grinzi metalice/traverse metalice, rotile metalice
pentru pat, clopote pentru animale, clopote,
dispozitive metalice de fixare a curelelor,
dispozitive de tensionare a curelelor metalice,
beriliu (glucin)/glucin (beriliu), instalații metalice
pentru parcarea bicicletelor, șuruburi metalice
pentru prinderea cablurilor, ață metalică de
legare pentru uz agricol, legături metalice,
fântâni pentru păsări (structuri) din metal,
blumuri (metalurgie), bolțuri metalice, bolțuri,
plate, capace metalice pentru sticle, dopuri
metalice pentru sticle, sticle (recipiente)
din metal pentru gaz comprimat sau aer
lichefiat, închizători metalice pentru cutii, cutii
din metal comun, cabluri metalice pentru
manipularea încărcăturilor/hamuri metalice
pentru manipularea încărcăturilor, colțare
metalice pentru construcții, colțare metalice
pentru mobile, ramificații metalice pentru țevi,
alamă, brută sau semiprelucrată, aliaje de
sudură, bare de oțel tras la rece, bronz,
bronzuri pentru pietre funerare/monumente de
bronz pentru morminte, bronzuri (piese de artă),
catarame din metal comun (feronerie), materiale
de construcții din metal, panouri de construcții
din metal, construcții, transportabile, din metal,
construcții din metal, cripte metalice funerare,
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busturi din metal comun, cabane din metal,
îmbinări de cabluri metalice, neelectrice/legături
de cabluri metalice, neelectrice, cabluri metalice,
neelectrice, cadmiu, cuști metalice pentru
animale sălbatice, ferestre batante din metal,
casete pentru bani (metalice sau nemetalice),
coloane de tubaj metalice pentru sondele
petroliere, suporți metalici pentru butoaie,
butoaie metalice, oțel turnat, fontă de oțel,în
formă brută sau semiprelucrată, lanțuri pentru
vite, plafoane metalice, celțiu (hafniu)/hafniu
(celțiu), materiale metalo-ceramice, lanțuri
metalice, contrașine metalice pentru căile ferate/
șine de ghidare pentru căile ferate, lăzi metalice/
containere metalice, cuști metalice pentru găini,
forme metalice pentru răsucire (turnătorie),
capace metalice pentru coșul de fum, tuburi
metalice pentru coșul de fum, canale metalice
pentru coșul de fum, coșuri de fum metalice,
fier cromat, minereuri de crom, crom, acoperire
metalică (prin placare) pentru construcții, cleme
metalice pentru cabluri și țevi, cleme metalice
pentru etanșarea pungilor, închideri metalice
pentru containere, agățători metalice pentru
îmbrăcăminte, cobalt, brut, coliere metalice
pentru fixarea țevilor, metale comune, în
formă brută sau semiprelucrată, containere
metalice pentru depozitarea substanțelor acide,
containere metalice (depozitare, transport),
containere metalice pentru gaz comprimat
sau aer lichefiat, containere metalice pentru
combustibil lichid, cupru, în formă brută sau
semiprelucrată, inele de cupru, sârma de cupru,
neizolată, cornișe metalice, cuie spintecate
din metal, cuplaje metalice pentru lanțuri,
crampoane (gheare de picior), crampoane
metalice (cleme)/cleme metalice (crampoane),
parapete metalice de protecție pentru drumuri,
crucifixuri din metale comune, altele decât
bijuteriile, dozatoare de pungi pentru deșeurile
care provin de la câini, fixe, metalice, trambuline
metalice pentru sărituri, opritoare metalice
pentru uși, curățătoare de încălțăminte, sonerii
de ușă metalice, neelectrice, opritoare metalice
pentru ușă, neelectrice/arcuri metalice pentru
ușă, neelectrice, bătătoare pentru ușile de
la intrare, mânere metalice pentru uși, tăblii
metalice pentru uși, zăvoare metalice pentru
uși, deschizătoare de uși din metal, neelectrice,
tocuri de uși din metal/rame de uși din metal,
fitinguri metalice pentru uși, încuietori metalice
pentru uși, uși metalice, țevi de scurgere din
metal, sifoane de scurgere (supape) din metal,
bare de metal trase la rece și lustruite, grătare
metalice, conducte metalice, pentru instalațiile
de încalzire centralizată/țevi metalice, pentru
instalațiile de încălzire centralizată/conducte și

țevi metalice, pentru instalațiile de încălzire
centralizată, conducte metalice pentru instalațiile
de ventilare și aer condiționat, coturi metalice
pentru țevi, garduri metalice pentru morminte,
bolțuri cu ochi /șuruburi cu inel, garduri metalice,
inele de etanșare metalice pentru bastoane,
inele de etanșare metalice pentru mânerele
ustensilelor, inele de etanșare metalice, figurine
din metal comun/statuete din metal comun,
umpluturi din metal, suporturi pentru lemne
(suporturi de fier pentru lemne pe foc),
mantale metalice pentru șeminee, eclise de
joantă (șine), fitinguri metalice pentru ferestre,
fitinguri metalice pentru construcții, fitinguri
metalice pentru conducte de aer comprimat,
fitinguri metalice pentru sicrie, fitinguri metalice
pentru mobilă, fitinguri metalice pentru paturi,
catarge metalice pentru steaguri (structuri),
flanșe metalice (brățări), indicatoare metalice
cu lumină intermitentă, pentru construcții,
pontoane plutitoare din metal, pentru acostarea
ambarcațiunilor, containere metalice plutitoare,
dale metalice pentru pardoseală, pardoseli
metalice, folii metalice pentru împachetat și
ambalat, uși pliante metalice, matrițe metalice
de turnătorie, cadre metalice pentru construcții,
grinzi metalice pentru construcții, materiale
metalice pentru căile ferate permanente, de tip
funicular, grilaje metalice de protecție pentru
cuptoare, role metalice pentru mobilă, galenă
(minereu), porți metalice, germaniu, aliaje de
lipit din aur, grătare metalice/grilaje metalice,
plăci metalice pentru morminte/plăcuțe funerare
metalice, nipluri de gresat, cadre metalice pentru
sere, sere metalice, transportabile, jgheaburi
pentru burlane metalice, catarge metalice pentru
steaguri de mână, cătușe, paleți metalici
pentru manipulare, balamale metalice, cârlige
(feronerie), cârlige metalice pentru plăcile de
ardezie pentru acoperiș, cârlige metalice pentru
suporturile de haine, buncăre de alimentare
metalice, nemecanice, cuie pentru potcoave,
bare de oțel laminate la cald, numere metalice
pentru case, neluminoase, forme metalice pentru
gheață, brățări metalice de identificare, indiu,
lingouri din metale comune, plase metalice
împotriva insectelor, plăci din fier, fier, în formă
brută sau semiprelucrată, fier balot/oțel balot,
sârmă de fier, minereuri de fier, feronerie/
articole metalice , de mică dimensiune, grilaje
din fier pentru ferestre, grilaje din fier pentru
uși, jaluzele metalice, canistre pentru combustibil
din metal, duze metalice cu jet, grinzi metalice,
racorduri metalice pentru țevi, chei metalice,
butoane rotative metalice, etichete metalice,
scări metalice, încuietori metalice, zăvoare
metalice, șipci metalice, zăbrele metalice/gratii
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metalice, sigilii de plumb, plumb, în formă
brută sau semiprelucrată, cutii poștale metalice,
litere și cifre din metal comun, cu excepția
formelor de tipar, limonit, căptușeli metalice
pentru construcții, buiandrugi metalici, paleți
metalici pentru încărcare, gabarite de încărcare
metalice pentru vagoanele de cale ferată,
bolțuri de blocare, încuietori metalice, altele
decât cele electrice, încuietori metalice pentru
vehicule, încuietori metalice pentru bagaje,
magneziu, mangan, capace metalice pentru
gurile de canal, colectoare metalice pentru
rețele de conducte, catarge metalice, plăci
memoriale din metal/plăcuțe memoriale din
metal, metale sub formă de pudră, metale sub
formă de folie sau pulbere pentru imprimante
3D, capace metalice pentru gurile de canal,
colectoare metalice pentru rețele de conducte,
catarge metalice, plăci memoriale din metal/
plăcuțe memoriale din metal, scări mobile
de îmbarcare pentru pasageri, fier molibden,
molibden, monumente metalice, monumente
metalice pentru morminte, bolarzi metalici
de acostare, geamanduri de legare metalice,
mulaje metalice pentru cornișe, mulaje metalice
pentru construcții, cuie, ecusoane metalice/
plăci de identificare metalice, nichel-argint/
argint german, nichel, niobiu, duze metalice,
piulițe metalice, recipiente metalice pentru
colectarea uleiului uzat, minereuri metalice,
jaluzele exterioare din metal, containere pentru
ambalare din metal, lacăte suspendate din
metal, altele decât cele electrice, cabine
pentru pulverizarea vopselei din metal/cabine
metalice pentru pulverizarea vopselei, stâlpi
metalici de gard, țigle metalice, paravane
metalice, pavele metalice, plăci de pavare
din metal, bare cromate, cepuri metalice,
țevi de presiune metalice, cocini pentru porci
din metal, coloane metalice pentru construcții,
pini (feronerie), mufe din metal pentru țevi,
conducte metalice, pitoni metalici, platforme,
prefabricate, din metal, dopuri metalice/cepuri
metalice, piloni metalici, verande (structuri) din
metal, stâlpi metalici, stâlpi metalici, pentru liniile
electrice/piloni metalici pentru liniile electrice,
cârlige metalice pentru tigăi, case prefabricate
(ansambluri) din metal, cutii de conserve/
conserve, proptele metalice, scripeți metalici,
alții decât cei pentru mașini, metale piroforice,
șine metalice, schimbătoare de cale ferată/
macazuri, material metalic pentru calea ferată,
traverse metalice de cale ferată/legături metalice
de cale ferată, rampe metalice pentru vehicule,
tambure metalice, nemecanice, pentru furtunuri
flexibile, materiale refractare de construcții, din
metal, plăcuțe de înmatriculare din metal/tăblițe

pentru numărul de înmatriculare din metal,
materiale de armare din metal, pentru beton,
materiale de armare din metal pentru țevi,
materiale de armare din metal pentru construcții,
materiale de armare din metal pentru curele de
mașini, inele metalice/coliere de oprire metalice,
nituri din metal, indicatoare rutiere metalice,
neluminoase și nemecanice, platforme metalice
pentru lansarea rachetelor, tije metalice pentru
lipire, tije metalice pentru lipire și sudare, tije
metalice pentru sudare, rulouri pentru ferestre
din oțel, acoperișuri metalice intermitente,
jgheaburi metalice pentru acoperișuri, învelitori
metalice pentru acoperișuri, țigle metalice
pentru acoperișuri, învelitori metalice pentru
acoperiș, învelitori metalice pentru acoperiș,
care încorporează celule fotovoltaice, frânghii
metalice, funii metalice, glisiere metalice pentru
uși glisante, seifuri (metalice sau nemetalice)/
case de bani (metalice sau nemetalice), seifuri,
electronice, casete de siguranță pentru bani,
lanțuri de siguranță din metal, închizători
metalice pentru fixarea ferestrei, schele
metalice, capace filetate metalice pentru sticle,
șuruburi metalice, capace de etanșare din
metal, dispozitive metalice pentru legat snopi,
palplanșe metalice/stive de susținere metalice,
foi și plăci metalice, bailaguri /pene de
fixare, cuie metalice pentru pantofi, flecuri
metalice pentru pantofi, cofraje metalice pentru
beton, cofraje metalice, panouri de semnalizare
metalice, neluminoase și nemecanice, plăci
cu denumiri de firme, din metal, panouri,
neluminoase și nemecanice, din metal, fier
siliciu, pervaze metalice, silozuri metalice,
aliaj de argint pentru lipit, aliaje de staniu
placate cu argint, patinoare (structuri) din metal,
plăci metalice pentru construcții, manșoane
(feronerie), chingi metalice pentru manipularea
încărcăturilor, sârmă metalică pentru lipit, inele
despicate pentru chei din metal comun, broască
cu închidere automată, arcuri (feronerie), pinteni,
grajduri din metal, trepte (scări) din metal,
scări metalice, araci metalici pentru plante
sau arbori, statui din metal comun, oțel, în
formă brută sau semiprelucrată, aliaje din oțel,
bandă din oțel/armătură de oțel, sârmă din
oțel, stâlpi de oțel, table din oțel, țevi din
oțel/tuburi din oțel, construcții din oțel, scaune
cu trepte din metal, trepte (scări) din metal,
cepuri metalice, uși pliante din metal, grilaje
de metal pentru șemineu, opritoare metalice,
balamale metalice, benzi metalice pentru
manipularea încărcăturilor/curele metalice
pentru manipularea încărcăturilor, guri de
scurgere stradale din metal, dispozitive de
întindere pentru benzile din fier (legături
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de tensiune), dispozitive de întindere pentru
benzile metalice (legături de tensiune), montanți
(componente ale scărilor) metalici, piscine
(structuri) metalice, uși batante din metal,
piuneze (cuie)/cuie fără cap, bazine metalice/
rezervoare metalice, tantal (metal), cepuri
metalice pentru butoaie/ robinete cu cep metalice
pentru butoaie, stâlpi telegrafici din metal,
cabine telefonice din metal/ cutii telefonice
din metal, cabluri de teleferic, legături de
tensiune, țăruși metalici pentru cort, filete
metalice pentru legături, pardoseli din plăci
metalice, plăci metalice pentru construcții,
cositor, foiță de staniu, ambalaje din tablă
de cositor, tablă de cositor, fier titan/ferotitan,
titan, tombac, cavouri metalice, plăci funerare
metalice, stele funerare metalice, cutii de scule
din metal, goale, dulapuri pentru scule din
metal, goale, dozatoare de prosoape, fixe, din
metal, paleți de transport din metal, capcane
pentru animale sălbatice, tăvi metalice, protecții
metalice pentru arbori, cuve metalice pentru
amestecarea mortarului, tubaje metalice, țevi
metalice/tuburi metalice, fier tungsten, tungsten,
turnichete din metal, plăci turnante (căi ferate),
valve metalice, altele decât componentele
de mașini, vanadiu, cazane metalice, gheare
de menghină, din metal, lambriuri metalice,
elemente de fixare metalice de perete, placări
metalice pentru pereți utilizate în construcții,
căptușeli metalice pentru pereți utilizate în
construcții, plăci metalice de captușit pereții,
șaibe metalice, valve metalice pentru țevile
de apă, țevi de apă metalice, anemoscoape
sau giruete din metal/anemoscoape metalice/
giruete metalice, dispozitive de blocare a roților
(blocatoare), metal alb, dispozitive metalice
pentru îndepărtarea păsărilor, acționate de vânt,
tambure de înfașurare metalice, nemecanice,
pentru furtunuri flexibile, opritoare metalice
pentru ferestre, scripeți din metal pentru
ferestre, bolțuri pentru cadrele ferestrelor,
elemente metalice pentru fixarea ferestrelor,
cadre metalice pentru ferestre, deschizători din
metal pentru ferestre, neelectrice, închizători
din metal pentru ferestre, neelectrice, cabine
metalice insonorizate, transportabile, panouri
acustice din metal, ferestre metalice, sârmă din
metal comun, țesătură metalică/pânză metalică,
dispozitive de întindere a sârmei (legături de
tensiune), sârmă din aliaje metalice comune, cu
excepția firelor fuzibile, frânghii de sârmă, lucrări
de artă din metal comun, zinc, zirconiu, pergole
metalice pentru horticultură/schelet metalic.
35. Administrarea programelor de fidelizare
destinate celor care călătoresc cu avionul,
administrarea programelor de fidelizare a

consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziție, asistență administrativă
pentru a răspunde la cererile de ofertă/asistență
administrativă pentru a răspunde la cererile de
propuneri (rfp) publicitate, servicii de agenție
de publicitate, închirierea spațiului publicitar,
publicitate prin poștă, închirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, producția
de clipuri publicitare, servicii de planificare
a programărilor (funcții de birou), servicii de
reamintire a programărilor (funcții de birou),
licitare, postarea de afișe publicitare, închirierea
panourilor de afișaj (panouri publicitare),
ținerea evidenței contabile /contabilitate,
asistență în managementul afacerilor, întrebări
privind afacerile, auditul afacerilor, consultanță
în organizarea și managementul afacerilor,
consultanță în managementul afacerilor, servicii
specializate privind eficiența afacerilor, evaluări
ale afacerilor, investigații privind afacerile,
consultanță în organizarea afacerilor, cercetări
privind afacerile, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultanță
profesională în afaceri, oferirea de informații
în domeniul afacerilor, managementul afacerilor
hoteliere, managementul afacerilor cu privire
la artiști, managementul afacerilor cu privire
la sportivi, managementul afacerilor cu privire
la furnizorii de servicii indepedente, servicii
privind managementul proiectelor de afaceri
pentru proiectele de construcții, furnizarea
de informații de afaceri prin intermediul
unui site web, managementul afacerilor cu
privire la programele de rambursare pentru
terți, servicii de intermedierea afacerilor cu
privire la cu potrivirea potențialilor investitori
privați cu antreprenorii care au nevoie de
finanțare, servicii de agenție de informații
comerciale, asistență privind managementul
comercial sau industrial, oferirea de informații
comerciale și consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor și serviciilor, administrare
comercială privind licențierea bunurilor și
serviciilor aparținând terților, oferirea de
informații de contact comerciale și de afaceri,
servicii de intermediere comercială, servicii de
informații competitive, compilarea de informații
în baze de date computerizate, compilarea
statisticilor, compilarea indexurilor de informații
pentru scopuri comerciale sau publicitare,
managementul computerizat al fișierelor,
consultanță privind strategiile de comunicare în
relațiile publice, consultanță privind strategiile
de comunicare în publicitate, analiza costurilor,
căutare de date în fișierele calculatorului pentru
terți, demonstrații cu produse, dezvoltarea
de concepte publicitare, publicitate directă
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prin poștă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eșantioane, întocmirea extraselor
de cont, prognoze economice, servicii de agenție
de ocupare a forței de muncă, audit financiar,
servicii de registru de cadouri, servicii de agenție
de import-export, managementul interimar al
afacerii, facturare, servicii de așezare în pagină
pentru scopuri publicitare, studii de marketing,
servicii de informații privind marketing-ul,
cercetare de marketing, marketing, marketing în
cadrul editării produselor software, servicii de
relații media, servicii de comunicații corporative,
închiriere de echipament de birou în spații
pentru co-working, servicii de lobby comercial,
machetare pentru promoțiile publicitare sau de
vânzări, negocierea și încheierea de tranzacții
comerciale pentru terți, negocierea contractelor
de afaceri pentru terți, servicii de revizuire a
articolelor din ziar, stabilirea abonamentelor la
ziar pentru terți, închiriere de echipamente și
mașini de birou, publicitate online pe o rețea
de calculatoare, furnizarea unei piețe comerciale
online pentru cumpărătorii și vânzătorii de
bunuri și servicii, servicii de comerț online cu
amănuntul pentru muzică digitală descărcabilă,
servicii de comerț online cu amănuntul pentru
tonurile de apel descărcabile, servicii de comerț
online cu amănuntul online pentru filmele și
muzica descărcabilă și preînregistrată, sondaje
de opinie, organizarea de expoziții în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
târguri, organizarea de spectacole de modă
în scopuri promoționale, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistență de
afaceri), publicitate cu plată per click, întocmirea
ștatelor de plată, consultanță în domeniul
managementului personalului, recrutarea de
personal, servicii de fotocopiere, închirierea
mașinilor de fotocopiere, prezentarea produselor
în mediile de comunicare, în scopuri de
comercializare cu amănuntul, servicii de
comparare a prețurilor, servicii de achiziție
pentru terți (achiziționarea de bunuri și servicii
pentru alte afaceri), promovarea bunurilor și
serviciilor prin sponsorizarea evenimentelor
sportive, testare psihologică în vederea selectării
de personal, relații publice, publicarea de texte
publicitare, închirierea de material publicitar,
publicitate radio, înregistrarea comunicărilor și
datelor scrise, servicii administrative pentru
relocarea afacerilor, furnizarea de clasamente
ale utilizatorilor în scopuri comerciale sau
publicitare, servicii oferite de centrale telefonice,
servicii de comerț cu amănuntul în legătură cu
produse de brutărie, profilarea consumatorilor
în scopuri comerciale sau de marketing,

servicii administrative pentru trimiteri medicale,
servicii de comerț cu amănuntul pentru
preparatele sanitare și veterinare și pentru
proviziile medicale, servicii de comerț cu
amănuntul pentru lucrările de artă furnizate
de galeriile de artă, promovarea vânzărilor
pentru terți, închirierea de standuri de
vânzare, scrierea de scenarii în scopuri
de publicitate, optimizare pe motoarele de
căutare pentru promovarea vânzărilor, servicii de
secretariat, aranjarea vitrinelor pentru magazine,
stenografiere, căutarea de sponsorizări,
stabilirea abonamentelor la serviciile de
telecomunicații, sistematizarea informațiilor în
baze de date computerizate, marketing cu public
țintă, pregătirea documentației fiscale, servicii
de depunere a documentației fiscale, servicii
de telemarketing, preluarea apelurilor telefonice
pentru abonații indisponibili, producerea de
programe de teleshopping, publicitate prin
televiziune, transcrierea comunicărilor (funcții de
birou), dactilografiere, actualizarea materialelor
de publicitate, actualizarea și menținerea datelor
în bazele de date computerizate, actualizarea și
menținerea informațiilor în registre, închirierea
automatelor pentru vânzarea de produse,
optimizarea traficului site-urilor web, indexare
web pentru scopuri comerciale sau publicitare,
servicii de vânzare cu ridicata pentru preparatele
sanitare, veterinare și farmaceutice și pentru
proviziile medicale, procesarea cuvintelor,
scrierea de texte publicitare, scrierea de
curriculum vitae pentru terți/scrierea de cv-uri
pentru terți.
42. Analiză pentru exploatarea câmpurilor
petroliere, servicii de arhitectură, consultanță
în arhitectură, autentificarea lucrărilor de artă,
cercetare bacteriologică, cercetare biologică,
calibrare (măsurare), servicii de cartografie,
analiză chimică, cercetare chimică, servicii
de chimie, studii clinice, însămânțarea norilor,
computerizare în nori (cloud computing),
închirierea de calculatoare, programare
computerizată, proiectare de software pentru
calculatoare, închirierea de software pentru
calculatoare, analiza sistemelor informatice,
proiectarea sistemelor informatice, consultanță
software pentru calculatoare, servicii de protecție
împotriva virușilor de calculator, consultanță
în tehnologia calculatoarelor, consultanță
în securitatea informatică, proiectarea
construcțiilor, consultanță în proiectarea și
dezvoltarea componentelor hardware pentru
calculator, consultanță în domeniul economisirii
energiei, conversia datelor sau documentelor din
format fizic în format electronic, conversia datelor
și a programelor pentru calculator, alta decât
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conversia în format fizic, cercetare în domeniul
cosmeticii, crearea și mentenanța site-urilor web
pentru terți, crearea și proiectarea pentru terți
de indexuri de informații bazate pe siteurile web
(servicii de tehnologia informației), consultanță în
securitatea datelor, servicii de criptare a datelor,
proiectarea de decorațiuni interioare, amenajare/
design interior, digitalizarea documentelor
(scanare), proiectarea de rochii, duplicarea
programelor de calculator, stocarea electronică a
datelor, monitorizarea electronică a informațiilor
personale de identificare pentru a detecta
furtul de identitate prin intermediul internetului,
monitorizarea electronică a activității cărților
de credit pentru a detecta furtul de identitate
prin intermediul internetului, audit energetic,
inginerie, sondaje geologice, prospecțiuni
geologice, cercetare geologică, design de arte
grafice, analiza scrisului de mână (grafologie),
găzduirea site-urilor (site-uri web), proiectare
industrială, consultanță în domeniul tehnologiei
informației (it), furnizarea de informații în
legatură cu tehnologia calculatoarelor și
programare prin intermediul unui site web,
instalarea de software pentru calculatoare,
consultanță în securitatea internetului, expertize
topografice, mentenanța software-ului pentru
calculatoare, cercetare mecanică, informații
meteorologice, monitorizarea sistemelor de
calcul (calculatoarelor) prin acces de
la distanță, monitorizarea sistemelor de
calcul (calculatoarelor) pentru a detecta
defecțiunile, monitorizarea sistemelor de
calcul (calculatoarelor) pentru a detecta
accesul neautorizat sau încălcarea securității
datelor, efectuarea copiilor de siguranță
prin trimiterea datelor în afara locației,
prospectarea petrolului, sondaje referitoare
la câmpurile petroliere, testarea sondelor
petroliere, servicii externalizate furnizate în
domeniul tehnologiei informației, închiriere de
contoare pentru înregistrarea consumului de
energie, servicii de autentificare a utilizatorilor
folosind tehnologie pentru tranzacții de comerț
electronic, servicii de autentificare a utilizatorilor
folosind o tehnologie de conectare unică
pentru aplicații software online, proiectarea
ambalajelor, cercetare în domeniul fizicii,
platforma de serviciu (PaaS), dezvoltare de
platforme de calculatoare, design de cărți
de vizită, cercetare științifică și tehnologică
în domeniul dezastrelor naturale, servicii de
explorări în domeniul industriei petroliere,
a gazului și miniere, cercetare științifică
și tehnologică referitoare la cartografierea
brevetelor, cercetare în domeniul construcțiilor
de clădiri, cercetare în domeniul tehnologiei

de telecomunicații, cercetare în domeniul
sudurii, cercetare medicală, design grafic pentru
materialele promoționale, controlul calitații,
evaluarea calității lemnului pe picior, evaluarea
calității lânii, recuperarea datelor de pe
calculator, cercetarea și dezvoltarea de produse
noi pentru terți, cercetare în domeniul protecției
mediului, furnizarea de informații știintifice,
consiliere și consultanță cu privire la reducerea
emisiilor de carbon, servicii de laboratoare
științifice, cercetare științifică, furnizarea de
motoare de căutare pentru internet, găzduire
pe servere, software de serviciu (SaaS),
dezvoltarea de software în cadrul publicării
de software, stilizare (proiectare industrială),
topografie, cercetare tehnologică, efectuarea
de studii cu privire la proiectele tehnice,
scriere tehnică, consultanță tehnologică,
consultanță în tehnologia telecomunicațiilor,
testarea materialelor, testarea materialelor
textile, explorare subacvatică, deblocarea
telefoanelor mobile, actualizarea software-
ului pentru calculatoare, planificare urbană,
efectuarea inspecției tehnice auto pentru
vehicule, analiza apei, prognoze meteorologice,
închirierea serverelor web, consultanță în
proiectarea site-urilor web.

───────

(210) M 2021 08512 (111)182699
(151) 26/11/2021
(732) DONALAM SRL, STR.

PRELUNGIREA BUCUREȘTI NR.
162, JUD. CĂLĂRAȘI, CĂLĂRAȘI,
CĂLĂRAȘI, ROMANIA

(540)

DONALAM
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
6. Coloane publicitare din metal, aliaje din
metale comune, aluminiu, sârmă din aluminiu,
folie de aluminiu, plăci de ancorare/ plăci
de fundație, ancore, oțel cornier, metal anti-
frecare, nicovale, nicovale (portabile), arbori
(structuri) din metal, plăci de blindaj metalice,
uși blindate, metalice/ uși armate, metalice,
voliere (structuri) din metal, embleme metalice
pentru vehicule, cuiere pentru genți din metal,
bile din oțel, balustrade din metal, benzi
metalice pentru legare/benzi metalice pentru
înfășurare sau fixare, sârma ghimpată, cercuri
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metalice pentru butoaie, butoaie metalice, bare
pentru balustradele metalice, coșuri metalice,
bare de sprijin metalice pentru căzi, balize
metalice, neluminoase, nicovale de banc,
grinzi metalice/traverse metalice, rotile metalice
pentru pat, clopote pentru animale, clopote,
dispozitive metalice de fixare a curelelor,
dispozitive de tensionare a curelelor metalice,
beriliu (glucin)/glucin (beriliu), instalații metalice
pentru parcarea bicicletelor, șuruburi metalice
pentru prinderea cablurilor, ață metalică de
legare pentru uz agricol, legături metalice,
fântâni pentru păsări (structuri) din metal,
blumuri (metalurgie), bolțuri metalice, bolțuri,
plate, capace metalice pentru sticle, dopuri
metalice pentru sticle, sticle (recipiente)
din metal pentru gaz comprimat sau aer
lichefiat, închizători metalice pentru cutii, cutii
din metal comun, cabluri metalice pentru
manipularea încărcăturilor/hamuri metalice
pentru manipularea încărcăturilor, colțare
metalice pentru construcții, colțare metalice
pentru mobile, ramificații metalice pentru țevi,
alamă, brută sau semiprelucrată, aliaje de
sudură, bare de oțel tras la rece, bronz,
bronzuri pentru pietre funerare/monumente de
bronz pentru morminte, bronzuri (piese de artă),
catarame din metal comun (feronerie), materiale
de construcții din metal, panouri de construcții
din metal, construcții, transportabile, din metal,
construcții din metal, cripte metalice funerare,
busturi din metal comun, cabane din metal,
îmbinări de cabluri metalice, neelectrice/legături
de cabluri metalice, neelectrice, cabluri metalice,
neelectrice, cadmiu, cuști metalice pentru
animale sălbatice, ferestre batante din metal,
casete pentru bani (metalice sau nemetalice),
coloane de tubaj metalice pentru sondele
petroliere, suporți metalici pentru butoaie,
butoaie metalice, oțel turnat, fontă de oțel,în
formă brută sau semiprelucrată, lanțuri pentru
vite, plafoane metalice, celțiu (hafniu)/hafniu
(celțiu), materiale metalo-ceramice, lanțuri
metalice, contrașine metalice pentru căile ferate/
șine de ghidare pentru căile ferate, lăzi metalice/
containere metalice, cuști metalice pentru găini,
forme metalice pentru răsucire (turnătorie),
capace metalice pentru coșul de fum, tuburi
metalice pentru coșul de fum, canale metalice
pentru coșul de fum, coșuri de fum metalice,
fier cromat, minereuri de crom, crom, acoperire
metalică (prin placare) pentru construcții, cleme
metalice pentru cabluri și țevi, cleme metalice
pentru etanșarea pungilor, închideri metalice
pentru containere, agățători metalice pentru
îmbrăcăminte, cobalt, brut, coliere metalice
pentru fixarea țevilor, metale comune, în

formă brută sau semiprelucrată, containere
metalice pentru depozitarea substanțelor acide,
containere metalice (depozitare, transport),
containere metalice pentru gaz comprimat
sau aer lichefiat, containere metalice pentru
combustibil lichid, cupru, în formă brută sau
semiprelucrată, inele de cupru, sârma de cupru,
neizolată, cornișe metalice, cuie spintecate
din metal, cuplaje metalice pentru lanțuri,
crampoane (gheare de picior), crampoane
metalice (cleme)/cleme metalice (crampoane),
parapete metalice de protecție pentru drumuri,
crucifixuri din metale comune, altele decât
bijuteriile, dozatoare de pungi pentru deșeurile
care provin de la câini, fixe, metalice, trambuline
metalice pentru sărituri, opritoare metalice
pentru uși, curățătoare de încălțăminte, sonerii
de ușă metalice, neelectrice, opritoare metalice
pentru ușă, neelectrice/arcuri metalice pentru
ușă, neelectrice, bătătoare pentru ușile de
la intrare, mânere metalice pentru uși, tăblii
metalice pentru uși, zăvoare metalice pentru
uși, deschizătoare de uși din metal, neelectrice,
tocuri de uși din metal/rame de uși din metal,
fitinguri metalice pentru uși, încuietori metalice
pentru uși, uși metalice, țevi de scurgere din
metal, sifoane de scurgere (supape) din metal,
bare de metal trase la rece și lustruite, grătare
metalice, conducte metalice, pentru instalațiile
de încalzire centralizată/țevi metalice, pentru
instalațiile de încălzire centralizată/conducte și
țevi metalice, pentru instalațiile de încălzire
centralizată, conducte metalice pentru instalațiile
de ventilare și aer condiționat, coturi metalice
pentru țevi, garduri metalice pentru morminte,
bolțuri cu ochi /șuruburi cu inel, garduri metalice,
inele de etanșare metalice pentru bastoane,
inele de etanșare metalice pentru mânerele
ustensilelor, inele de etanșare metalice, figurine
din metal comun/statuete din metal comun,
umpluturi din metal, suporturi pentru lemne
(suporturi de fier pentru lemne pe foc),
mantale metalice pentru șeminee, eclise de
joantă (șine), fitinguri metalice pentru ferestre,
fitinguri metalice pentru construcții, fitinguri
metalice pentru conducte de aer comprimat,
fitinguri metalice pentru sicrie, fitinguri metalice
pentru mobilă, fitinguri metalice pentru paturi,
catarge metalice pentru steaguri (structuri),
flanșe metalice (brățări), indicatoare metalice
cu lumină intermitentă, pentru construcții,
pontoane plutitoare din metal, pentru acostarea
ambarcațiunilor, containere metalice plutitoare,
dale metalice pentru pardoseală, pardoseli
metalice, folii metalice pentru împachetat și
ambalat, uși pliante metalice, matrițe metalice
de turnătorie, cadre metalice pentru construcții,
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plăci de identificare metalice, nichel-argint/
argint german, nichel, niobiu, duze metalice,
piulițe metalice, recipiente metalice pentru
colectarea uleiului uzat, minereuri metalice,
jaluzele exterioare din metal, containere pentru
ambalare din metal, lacăte suspendate din
metal, altele decât cele electrice, cabine
pentru pulverizarea vopselei din metal/cabine
metalice pentru pulverizarea vopselei, stâlpi
metalici de gard, țigle metalice, paravane
metalice, pavele metalice, plăci de pavare
din metal, bare cromate, cepuri metalice,
țevi de presiune metalice, cocini pentru porci
din metal, coloane metalice pentru construcții,
pini (feronerie), mufe din metal pentru țevi,
conducte metalice, pitoni metalici, platforme,
prefabricate, din metal, dopuri metalice/cepuri
metalice, piloni metalici, verande (structuri) din
metal, stâlpi metalici, stâlpi metalici, pentru liniile
electrice/piloni metalici pentru liniile electrice,
cârlige metalice pentru tigăi, case prefabricate
(ansambluri) din metal, cutii de conserve/
conserve, proptele metalice, scripeți metalici,
alții decât cei pentru mașini, metale piroforice,
șine metalice, schimbătoare de cale ferată/
macazuri, material metalic pentru calea ferată,
traverse metalice de cale ferată/legături metalice
de cale ferată, rampe metalice pentru vehicule,
tambure metalice, nemecanice, pentru furtunuri
flexibile, materiale refractare de construcții, din
metal, plăcuțe de înmatriculare din metal/tăblițe
pentru numărul de înmatriculare din metal,
materiale de armare din metal, pentru beton,
materiale de armare din metal pentru țevi,
materiale de armare din metal pentru construcții,
materiale de armare din metal pentru curele de
mașini, inele metalice/coliere de oprire metalice,
nituri din metal, indicatoare rutiere metalice,
neluminoase și nemecanice, platforme metalice
pentru lansarea rachetelor, tije metalice pentru
lipire, tije metalice pentru lipire și sudare, tije
metalice pentru sudare, rulouri pentru ferestre
din oțel, acoperișuri metalice intermitente,
jgheaburi metalice pentru acoperișuri, învelitori
metalice pentru acoperișuri, țigle metalice
pentru acoperișuri, învelitori metalice pentru
acoperiș, învelitori metalice pentru acoperiș,
care încorporează celule fotovoltaice, frânghii
metalice, funii metalice, glisiere metalice pentru
uși glisante, seifuri (metalice sau nemetalice)/
case de bani (metalice sau nemetalice), seifuri,
electronice, casete de siguranță pentru bani,
lanțuri de siguranță din metal, închizători
metalice pentru fixarea ferestrei, schele
metalice, capace filetate metalice pentru sticle,
șuruburi metalice, capace de etanșare din
metal, dispozitive metalice pentru legat snopi,

grinzi metalice pentru construcții, materiale
metalice pentru căile ferate permanente, de tip
funicular, grilaje metalice de protecție pentru
cuptoare, role metalice pentru mobilă, galenă
(minereu), porți metalice, germaniu, aliaje de
lipit din aur, grătare metalice/grilaje metalice,
plăci metalice pentru morminte/plăcuțe funerare
metalice, nipluri de gresat, cadre metalice pentru
sere, sere metalice, transportabile, jgheaburi
pentru burlane metalice, catarge metalice pentru
steaguri de mână, cătușe, paleți metalici
pentru manipulare, balamale metalice, cârlige
(feronerie), cârlige metalice pentru plăcile de
ardezie pentru acoperiș, cârlige metalice pentru
suporturile de haine, buncăre de alimentare
metalice, nemecanice, cuie pentru potcoave,
bare de oțel laminate la cald, numere metalice
pentru case, neluminoase, forme metalice pentru
gheață, brățări metalice de identificare, indiu,
lingouri din metale comune, plase metalice
împotriva insectelor, plăci din fier, fier, în formă
brută sau semiprelucrată, fier balot/oțel balot,
sârmă de fier, minereuri de fier, feronerie/
articole metalice, de mică dimensiune, grilaje
din fier pentru ferestre, grilaje din fier pentru
uși, jaluzele metalice, canistre pentru combustibil
din metal, duze metalice cu jet, grinzi metalice,
racorduri metalice pentru țevi, chei metalice,
butoane rotative metalice, etichete metalice,
scări metalice, încuietori metalice, zăvoare
metalice, șipci metalice, zăbrele metalice/gratii
metalice, sigilii de plumb, plumb, în formă
brută sau semiprelucrată, cutii poștale metalice,
litere și cifre din metal comun, cu excepția
formelor de tipar, limonit, căptușeli metalice
pentru construcții, buiandrugi metalici, paleți
metalici pentru încărcare, gabarite de încărcare
metalice pentru vagoanele de cale ferată,
bolțuri de blocare, încuietori metalice, altele
decât cele electrice, încuietori metalice pentru
vehicule, încuietori metalice pentru bagaje,
magneziu, mangan, capace metalice pentru
gurile de canal, colectoare metalice pentru
rețele de conducte, catarge metalice, plăci
memoriale din metal/plăcuțe memoriale din
metal, metale sub formă de pudră, metale sub
formă de folie sau pulbere pentru imprimante
3D, capace metalice pentru gurile de canal,
colectoare metalice pentru rețele de conducte,
catarge metalice, plăci memoriale din metal/
plăcuțe memoriale din metal, scări mobile
de îmbarcare pentru pasageri, fier molibden,
molibden, monumente metalice, monumente
metalice pentru morminte, bolarzi metalici
de acostare, geamanduri de legare metalice,
mulaje metalice pentru cornișe, mulaje metalice
pentru construcții, cuie, ecusoane metalice/
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palplanșe metalice/stive de susținere metalice,
foi și plăci metalice, bailaguri /pene de
fixare, cuie metalice pentru pantofi, flecuri
metalice pentru pantofi, cofraje metalice pentru
beton, cofraje metalice, panouri de semnalizare
metalice, neluminoase și nemecanice, plăci
cu denumiri de firme, din metal, panouri,
neluminoase și nemecanice, din metal, fier
siliciu, pervaze metalice, silozuri metalice,
aliaj de argint pentru lipit, aliaje de staniu
placate cu argint, patinoare (structuri) din metal,
plăci metalice pentru construcții, manșoane
(feronerie), chingi metalice pentru manipularea
încărcăturilor, sârmă metalică pentru lipit, inele
despicate pentru chei din metal comun, broască
cu închidere automată, arcuri (feronerie), pinteni,
grajduri din metal, trepte (scări) din metal,
scări metalice, araci metalici pentru plante
sau arbori, statui din metal comun, oțel, în
formă brută sau semiprelucrată, aliaje din oțel,
bandă din oțel/armătură de oțel, sârmă din
oțel, stâlpi de oțel, table din oțel, țevi din
oțel/tuburi din oțel, construcții din oțel, scaune
cu trepte din metal, trepte (scări) din metal,
cepuri metalice, uși pliante din metal, grilaje
de metal pentru șemineu, opritoare metalice,
balamale metalice, benzi metalice pentru
manipularea încărcăturilor/curele metalice
pentru manipularea încărcăturilor, guri de
scurgere stradale din metal, dispozitive de
întindere pentru benzile din fier (legături
de tensiune), dispozitive de întindere pentru
benzile metalice (legături de tensiune), montanți
(componente ale scărilor) metalici, piscine
(structuri) metalice, uși batante din metal,
piuneze (cuie)/cuie fără cap, bazine metalice/
rezervoare metalice, tantal (metal), cepuri
metalice pentru butoaie/ robinete cu cep metalice
pentru butoaie, stâlpi telegrafici din metal,
cabine telefonice din metal/ cutii telefonice
din metal, cabluri de teleferic, legături de
tensiune, țăruși metalici pentru cort, filete
metalice pentru legături, pardoseli din plăci
metalice, plăci metalice pentru construcții,
cositor, foiță de staniu, ambalaje din tablă
de cositor, tablă de cositor, fier titan/ferotitan,
titan, tombac, cavouri metalice, plăci funerare
metalice, stele funerare metalice, cutii de scule
din metal, goale, dulapuri pentru scule din
metal, goale, dozatoare de prosoape, fixe, din
metal, paleți de transport din metal, capcane
pentru animale sălbatice, tăvi metalice, protecții
metalice pentru arbori, cuve metalice pentru
amestecarea mortarului, tubaje metalice, țevi
metalice/tuburi metalice, fier tungsten, tungsten,
turnichete din metal, plăci turnante (căi ferate),
valve metalice, altele decât componentele

de mașini, vanadiu, cazane metalice, gheare
de menghină, din metal, lambriuri metalice,
elemente de fixare metalice de perete, placări
metalice pentru pereți utilizate în construcții,
căptușeli metalice pentru pereți utilizate în
construcții, plăci metalice de captușit pereții,
șaibe metalice, valve metalice pentru țevile
de apă, țevi de apă metalice, anemoscoape
sau giruete din metal/anemoscoape metalice/
giruete metalice, dispozitive de blocare a roților
(blocatoare), metal alb, dispozitive metalice
pentru îndepărtarea păsărilor, acționate de vânt,
tambure de înfașurare metalice, nemecanice,
pentru furtunuri flexibile, opritoare metalice
pentru ferestre, scripeți din metal pentru
ferestre, bolțuri pentru cadrele ferestrelor,
elemente metalice pentru fixarea ferestrelor,
cadre metalice pentru ferestre, deschizători din
metal pentru ferestre, neelectrice, închizători
din metal pentru ferestre, neelectrice, cabine
metalice insonorizate, transportabile, panouri
acustice din metal, ferestre metalice, sârmă din
metal comun, țesătură metalică/pânză metalică,
dispozitive de întindere a sârmei (legături de
tensiune), sârmă din aliaje metalice comune, cu
excepția firelor fuzibile, frânghii de sârmă, lucrări
de artă din metal comun, zinc, zirconiu, pergole
metalice pentru horticultură/schelet metalic.
35. Administrarea programelor de fidelizare
destinate celor care călătoresc cu avionul,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziție, asistență administrativă
pentru a răspunde la cererile de ofertă/asistență
administrativă pentru a răspunde la cererile de
propuneri (rfp) publicitate, servicii de agenție
de publicitate, închirierea spațiului publicitar,
publicitate prin poștă, închirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, producția
de clipuri publicitare, servicii de planificare
a programărilor (funcții de birou), servicii de
reamintire a programărilor (funcții de birou),
licitare, postarea de afișe publicitare, închirierea
panourilor de afișaj (panouri publicitare),
ținerea evidenței contabile /contabilitate,
asistență în managementul afacerilor, întrebări
privind afacerile, auditul afacerilor, consultanță
în organizarea și managementul afacerilor,
consultanță în managementul afacerilor, servicii
specializate privind eficiența afacerilor, evaluări
ale afacerilor, investigații privind afacerile,
consultanță în organizarea afacerilor, cercetări
privind afacerile, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultanță
profesională în afaceri, oferirea de informații
în domeniul afacerilor, managementul afacerilor
hoteliere, managementul afacerilor cu privire
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la artiști, managementul afacerilor cu privire
la sportivi, managementul afacerilor cu privire
la furnizorii de servicii indepedente, servicii
privind managementul proiectelor de afaceri
pentru proiectele de construcții, furnizarea
de informații de afaceri prin intermediul
unui site web, managementul afacerilor cu
privire la programele de rambursare pentru
terți, servicii de intermedierea afacerilor cu
privire la cu potrivirea potențialilor investitori
privați cu antreprenorii care au nevoie de
finanțare, servicii de agenție de informații
comerciale, asistență privind managementul
comercial sau industrial, oferirea de informații
comerciale și consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor și serviciilor, administrare
comercială privind licențierea bunurilor și
serviciilor aparținând terților, oferirea de
informații de contact comerciale și de afaceri,
servicii de intermediere comercială, servicii de
informații competitive, compilarea de informații
în baze de date computerizate, compilarea
statisticilor, compilarea indexurilor de informații
pentru scopuri comerciale sau publicitare,
managementul computerizat al fișierelor,
consultanță privind strategiile de comunicare în
relațiile publice, consultanță privind strategiile
de comunicare în publicitate, analiza costurilor,
căutare de date în fișierele calculatorului pentru
terți, demonstrații cu produse, dezvoltarea
de concepte publicitare, publicitate directă
prin poștă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eșantioane, întocmirea extraselor
de cont, prognoze economice, servicii de agenție
de ocupare a forței de muncă, audit financiar,
servicii de registru de cadouri, servicii de agenție
de import-export, managementul interimar al
afacerii, facturare, servicii de așezare în pagină
pentru scopuri publicitare, studii de marketing,
servicii de informații privind marketing-ul,
cercetare de marketing, marketing, marketing în
cadrul editării produselor software, servicii de
relații media, servicii de comunicații corporative,
închiriere de echipament de birou în spații
pentru co-working, servicii de lobby comercial,
machetare pentru promoțiile publicitare sau de
vânzări, negocierea și încheierea de tranzacții
comerciale pentru terți, negocierea contractelor
de afaceri pentru terți, servicii de revizuire a
articolelor din ziar, stabilirea abonamentelor la
ziar pentru terți, închiriere de echipamente și
mașini de birou, publicitate online pe o rețea
de calculatoare, furnizarea unei piețe comerciale
online pentru cumpărătorii și vânzătorii de
bunuri și servicii, servicii de comerț online cu
amănuntul pentru muzică digitală descărcabilă,
servicii de comerț online cu amănuntul pentru

tonurile de apel descărcabile, servicii de comerț
online cu amănuntul online pentru filmele și
muzica descărcabilă și preînregistrată, sondaje
de opinie, organizarea de expoziții în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
târguri, organizarea de spectacole de modă
în scopuri promoționale, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistență de
afaceri), publicitate cu plată per click, întocmirea
ștatelor de plată, consultanță în domeniul
managementului personalului, recrutarea de
personal, servicii de fotocopiere, închirierea
mașinilor de fotocopiere, prezentarea produselor
în mediile de comunicare, în scopuri de
comercializare cu amănuntul, servicii de
comparare a prețurilor, servicii de achiziție
pentru terți (achiziționarea de bunuri și servicii
pentru alte afaceri), promovarea bunurilor și
serviciilor prin sponsorizarea evenimentelor
sportive, testare psihologică în vederea selectării
de personal, relații publice, publicarea de texte
publicitare, închirierea de material publicitar,
publicitate radio, înregistrarea comunicărilor și
datelor scrise, servicii administrative pentru
relocarea afacerilor, furnizarea de clasamente
ale utilizatorilor în scopuri comerciale sau
publicitare, servicii oferite de centrale telefonice,
servicii de comerț cu amănuntul în legătură cu
produse de brutărie, profilarea consumatorilor
în scopuri comerciale sau de marketing,
servicii administrative pentru trimiteri medicale,
servicii de comerț cu amănuntul pentru
preparatele sanitare și veterinare și pentru
proviziile medicale, servicii de comerț cu
amănuntul pentru lucrările de artă furnizate
de galeriile de artă, promovarea vânzărilor
pentru terți, închirierea de standuri de
vânzare, scrierea de scenarii în scopuri
de publicitate, optimizare pe motoarele de
căutare pentru promovarea vânzărilor, servicii de
secretariat, aranjarea vitrinelor pentru magazine,
stenografiere, căutarea de sponsorizări,
stabilirea abonamentelor la serviciile de
telecomunicații, sistematizarea informațiilor în
baze de date computerizate, marketing cu public
țintă, pregătirea documentației fiscale, servicii
de depunere a documentației fiscale, servicii
de telemarketing, preluarea apelurilor telefonice
pentru abonații indisponibili, producerea de
programe de teleshopping, publicitate prin
televiziune, transcrierea comunicărilor (funcții de
birou), dactilografiere, actualizarea materialelor
de publicitate, actualizarea și menținerea datelor
în bazele de date computerizate, actualizarea și
menținerea informațiilor în registre, închirierea
automatelor pentru vânzarea de produse,
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optimizarea traficului site-urilor web, indexare
web pentru scopuri comerciale sau publicitare,
servicii de vânzare cu ridicata pentru preparatele
sanitare, veterinare și farmaceutice și pentru
proviziile medicale, procesarea cuvintelor,
scrierea de texte publicitare, scrierea de
curriculum vitae pentru terți/scrierea de cv-uri
pentru terți.
42. Analiză pentru exploatarea câmpurilor
petroliere, servicii de arhitectură, consultanță
în arhitectură, autentificarea lucrărilor de artă,
cercetare bacteriologică, cercetare biologică,
calibrare (măsurare), servicii de cartografie,
analiză chimică, cercetare chimică, servicii
de chimie, studii clinice, însămânțarea norilor,
computerizare în nori (cloud computing),
închirierea de calculatoare, programare
computerizată, proiectare de software pentru
calculatoare, închirierea de software pentru
calculatoare, analiza sistemelor informatice,
proiectarea sistemelor informatice, consultanță
software pentru calculatoare, servicii de protecție
împotriva virușilor de calculator, consultanță
în tehnologia calculatoarelor, consultanță
în securitatea informatică, proiectarea
construcțiilor, consultanță în proiectarea și
dezvoltarea componentelor hardware pentru
calculator, consultanță în domeniul economisirii
energiei, conversia datelor sau documentelor din
format fizic în format electronic, conversia datelor
și a programelor pentru calculator, alta decât
conversia în format fizic, cercetare în domeniul
cosmeticii, crearea și mentenanța site-urilor web
pentru terți, crearea și proiectarea pentru terți
de indexuri de informații bazate pe siteurile web
(servicii de tehnologia informației), consultanță în
securitatea datelor, servicii de criptare a datelor,
proiectarea de decorațiuni interioare, amenajare/
design interior, digitalizarea documentelor
(scanare), proiectarea de rochii, duplicarea
programelor de calculator, stocarea electronică a
datelor, monitorizarea electronică a informațiilor
personale de identificare pentru a detecta
furtul de identitate prin intermediul internetului,
monitorizarea electronică a activității cărților
de credit pentru a detecta furtul de identitate
prin intermediul internetului, audit energetic,
inginerie, sondaje geologice, prospecțiuni
geologice, cercetare geologică, design de arte
grafice, analiza scrisului de mână (grafologie),
găzduirea site-urilor (site-uri web), proiectare
industrială, consultanță în domeniul tehnologiei
informației (it), furnizarea de informații în
legatură cu tehnologia calculatoarelor și
programare prin intermediul unui site web,
instalarea de software pentru calculatoare,
consultanță în securitatea internetului, expertize

topografice, mentenanța software-ului pentru
calculatoare, cercetare mecanică, informații
meteorologice, monitorizarea sistemelor de
calcul (calculatoarelor) prin acces de
la distanță, monitorizarea sistemelor de
calcul (calculatoarelor) pentru a detecta
defecțiunile, monitorizarea sistemelor de
calcul (calculatoarelor) pentru a detecta
accesul neautorizat sau încălcarea securității
datelor, efectuarea copiilor de siguranță
prin trimiterea datelor în afara locației,
prospectarea petrolului, sondaje referitoare
la câmpurile petroliere, testarea sondelor
petroliere, servicii externalizate furnizate în
domeniul tehnologiei informației, închiriere de
contoare pentru înregistrarea consumului de
energie, servicii de autentificare a utilizatorilor
folosind tehnologie pentru tranzacții de comerț
electronic, servicii de autentificare a utilizatorilor
folosind o tehnologie de conectare unică
pentru aplicații software online, proiectarea
ambalajelor, cercetare în domeniul fizicii,
platforma de serviciu (PaaS), dezvoltare de
platforme de calculatoare, design de cărți
de vizită, cercetare științifică și tehnologică
în domeniul dezastrelor naturale, servicii de
explorări în domeniul industriei petroliere,
a gazului și miniere, cercetare științifică
și tehnologică referitoare la cartografierea
brevetelor, cercetare în domeniul construcțiilor
de clădiri, cercetare în domeniul tehnologiei
de telecomunicații, cercetare în domeniul
sudurii, cercetare medicală, design grafic pentru
materialele promoționale, controlul calitații,
evaluarea calității lemnului pe picior, evaluarea
calității lânii, recuperarea datelor de pe
calculator, cercetarea și dezvoltarea de produse
noi pentru terți, cercetare în domeniul protecției
mediului, furnizarea de informații știintifice,
consiliere și consultanță cu privire la reducerea
emisiilor de carbon, servicii de laboratoare
științifice, cercetare științifică, furnizarea de
motoare de căutare pentru internet, găzduire
pe servere, software de serviciu (SaaS),
dezvoltarea de software în cadrul publicării
de software, stilizare (proiectare industrială),
topografie, cercetare tehnologică, efectuarea
de studii cu privire la proiectele tehnice,
scriere tehnică, consultanță tehnologică,
consultanță în tehnologia telecomunicațiilor,
testarea materialelor, testarea materialelor
textile, explorare subacvatică, deblocarea
telefoanelor mobile, actualizarea software-
ului pentru calculatoare, planificare urbană,
efectuarea inspecției tehnice auto pentru
vehicule, analiza apei, prognoze meteorologice,
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închirierea serverelor web, consultanță în
proiectarea site-urilor web.

───────

(210) M 2021 08577 (111)182786
(151) 30/11/2021
(732) OMS SECURITY MIND SRL,

ALEEA ARINIȘ NR. 1, BL. OD1,
SC. C, ET. 10, AP. 129, CAM.
1, SECTOR 6, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

OMS SECURITY MIND

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 02.09.04
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecția fizică a bunurilor materiale și a
persoanelor.

───────

(210) M 2021 08586 (111)182673
(151) 02/12/2021
(732) ANDREI NICHIFOR, STRADA

DEMOCRATIEI NR.10, JUDEȚ
PRAHOVA, CÂMPINA, PRAHOVA,
ROMANIA

(540)

CITY PRINT

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.14; 26.01.03; 24.17.02

(591) Culori revendicate:alb, galben,
portocaliu, negru

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie și articole de birou, cu excepția
mobilei, adezivi pentru papetărie sau menaj,
materiale de desen și materiale pentru artiști,
pensule, materiale didactice și de instruire,
foi, folii și pungi din material plastic pentru
împachetare și ambalare, caractere și clișee
tipografice.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2021 08587 (111)182700
(151) 02/12/2021
(732) BROMAN BUCOVINA S.R.L.,

STRADA FLORILOR NR. 21, SAT
SFÂNTU ILIE, JUDEȚ SUCEAVA,
COMUNA ȘCHEIA, SUCEAVA,
ROMANIA

(540)

BROMAN
(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12;

26.04.01

clase:
7. Mașini de măcinat, mașini pentru separarea
porumbului, ferăstraie de mână acționate cu
motor, motocositoare, pompe de apă, mașini de
tocat carnea, electrice, mașini de feliat carnea,
electrice, motoare electrice și componentele
sale, altele decât cele pentru vehiculele terestre.
8. Clești, clești patent, patente pentru sârmă
(scule manuale), chei hexagonale, chei
dinamometrice, chei inelare, chei reglabile, chei
universale, chei franceze, chei tubulare, chei de
bujii, chei de piulițe, chei pentru prezoane, chei
pentru țevi, truse de chei dotate, pistoale (unelte

(591) Culori revendicate: roșu, albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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manuale), tocătoare de carne (unelte manuale),
mașini de umplut cârnați (unelte manuale), prese
pentru carne (unelte manuale), ciocane, răngi.

───────

(210) M 2021 08588 (111)182725
(151) 02/12/2021
(732) NINJA SECURITY S.R.L.,

SAT RĂDOIEȘTI-DEAL, STR.
VALEA GRECILOR NR. 20,
JUD. TELEORMAN, COMUNA
RĂDOIEȘTI, TELEORMAN,
ROMANIA

(540)

NINJA SECURITY

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
24.01.08; 02.01.01; 02.01.07; 02.01.23

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Servicii de magazin pentru vânzarea de:
spray-uri lacrimogene, bastoane, stații de
comunicare, centuri, suporturi pentru spray-
uri lacrimogene, suport bastoane, publicitate,
gestiunea afacerilor comerciale, administrație
comercială, lucrări de birou.
37. Servicii de montare de camere video.
38. Servicii de dispecerat pentru monitorizarea
serviciilor de pază.
39. Servicii de transport de bunuri.
41. Predare/servicii educaționale/servicii de
instruire privind atestarea agenților de securitate.
45. Servicii de pază și protecție pentru zi și
noapte, servicii de intervenții pentru securitate,
servicii de siguranță pentru protejarea bunurilor
și indivizilor.

───────



4. TABELE CU MĂRCILE ÎNREGISTRATE,
PUBLICATE:

- în ordinea numărului de depozit;
- în ordinea numărului de marcă;
- în ordinea alfabetică a denumirii mărcii;
- în ordinea alfabetică a numelui titularului;
- în ordinea clasei NISA
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Mărci publicate în BOPI nr. 06/2022
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
crt. Nr. depozit

Dată
depozit

Număr
marcă Titular Denumire marcă Clase Nisa pag.

1
M 2012
03331

22/05/2012 182340 LEMNARU CALIN
MARIAN

COFETARIA ANNA 35, 43 953

2
M 2012
06750

18/10/2012 182410 BUDUROI MARIUS
GEORGE

COSTAS PET FOOD
FOR HAPPY PET

31, 35 953

3
M 2013
04961

15/07/2013 182317 DAN TUDOSE E-ACUMULATORI.RO
Probleme cu
tensiunea?Rezolvam
noi!

7, 9, 35 953

4
M 2014
00788

06/02/2014 182289 ANTENA TV GROUP
SA

STAR CHEF 16, 35, 38,
41, 42

954

5
M 2014
07901

20/11/2014 182567 SC VODAFONE
ROMANIA SA

CE VREI TU 38 954

6
M 2014
08388

15/12/2014 182190 SOMES ARIES
COOPERATIVA
AGRICOLA

NOSOLI 29, 35 954

7
M 2014
08539

18/12/2014 182308 ILIESCU CRISTIAN SĂNĂTATEA A-Z 16, 35, 38,
41

954

8
M 2014
08602

22/12/2014 182424 VEST FOOD
SERVICE SRL

GURMAND STORE 'N'
BEEF BAR

29, 43 955

9
M 2015
00353

21/01/2015 182255 MEREUŢĂ
ALEXANDRU
BĂLĂNEL SERGHEI

BLITZ PROFIL 6, 17, 19 955

10
M 2015
00966

12/02/2015 182247 CHIORSAC DRAGOŞ-
CONSTANTIN

Depozituldelenjerie.ro 25 956

11
M 2015
00967

12/02/2015 182248 CHIORSAC DRAGOŞ-
CONSTANTIN

Lenjeriamea.ro 25 956

12
M 2015
00968

12/02/2015 182249 CHIORSAC DRAGOŞ-
CONSTANTIN

E-lenjerie.ro 25 956

13
M 2015
00969

12/02/2015 182250 CHIORSAC DRAGOŞ-
CONSTANTIN

E-ciorapi.ro 25 957

14
M 2015
00970

12/02/2015 182251 CHIORSAC DRAGOŞ-
CONSTANTIN

Costume-baie.ro 25 957

15
M 2015
02889

28/04/2015 182252 CHIORSAC DRAGOŞ-
CONSTANTIN

DOCTOR LOVE 16, 35, 41,
44, 45

957

16
M 2015
05153

03/08/2015 182253 CHIORSAC DRAGOŞ-
CONSTANTIN

Vreau ITP 38, 42 958

05344
12/08/2015 182242 SC NICBAC PROD

SRL
NICBAC. CARNE
PREMIUM. FERME
PROPRII. ABATOR
Alegerea corectă!

29, 35, 40 958

18
M 2015
05564

20/08/2015 182625 DOCTOR
MARKETING SRL

1 Doctor Marketing We
Fix Your Business!

35, 41 959

19
M 2015
05665

25/08/2015 182498 MAX BET JOCURI
ELECTRONICE S.R.L.

U 35, 41, 43 959

20
M 2015
05683

26/08/2015 182624 SC VODAFONE
ROMÂNIA SA

Cartela Verde 38 960

M 2015
17
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Nr.
crt. Nr. depozit

Dată
depozit

Număr
marcă Titular Denumire marcă Clase Nisa pag.

21
M 2015
05782

31/08/2015 182216 SC VODAFONE
ROMÂNIA SA

Cartela Verde 38 960

22
M 2015
05783

31/08/2015 182217 SC VODAFONE
ROMÂNIA SA

Cartela Verde 38 960

23
M 2015
05824

01/09/2015 182325 SC ADSERVIO
CENTER SRL

UPPERFRUIT 9, 35, 38,
41, 42

960

24
M 2015
05831

01/09/2015 182300 SC ZETEA SRL La Pălincie 43 961

25
M 2015
05897

03/09/2015 182297 SC OPTI-PLUS
VISION SRL

OPTIPLUS 35, 44 961

26
M 2015
05900

03/09/2015 182296 SC OPTIMAX VISION
SRL

7TEEN Eyewear 9 961

27
M 2015
06482

01/10/2015 182172 SC PRODINF SRL BEL CANTO 43 962

28
M 2015
06616

08/10/2015 182206 SC MASS MEDIA
ROMÂNIA DE MÂINE
SRL

radio SEVEN | 103.4
fm

35, 38, 39,
41, 42

962

29
M 2015
07594

17/11/2015 182186 SC DERPAN SRL PATISSERIE
PREMIUM QUALITY

30, 43 962

30
M 2015
07619

17/11/2015 182566 SC VODAFONE
ROMANIA SA

Dăruieşte bucurie 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8,
9, 10, 11,
12, 13, 14,
15, 16, 17,
18, 19, 20,
21, 22, 23,
24, 25, 26,
27, 28, 29,
30, 31, 32,
33, 34, 35,
36, 37, 38,
39, 40, 41,
42, 43, 44,
45

963

31
M 2015
07620

17/11/2015 182565 SC VODAFONE
ROMANIA SA

Oricând contează 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8,
9, 10, 11,
12, 13, 14,
15, 16, 17,
18, 19, 20,
21, 22, 23,
24, 25, 26,
27, 28, 29,
30, 31, 32,
33, 34, 35,
36, 37, 38,
39, 40, 41,
42, 43, 44,
45

964

32
M 2015
07714

20/11/2015 182374 ASOCIATIA GRITTY
EDUCATION

Gritty Mind in the
making

41 966

33
M 2015
07790

24/11/2015 182226 PETRESCU CRISTIAN
DAN

SYNTAXIS 9 967
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Nr.
crt. Nr. depozit

Dată
depozit

Număr
marcă Titular Denumire marcă Clase Nisa pag.

34
M 2015
07918

27/11/2015 182648 SC BISCOTTO SRL Alo... 30 967

35
M 2015
07925

30/11/2015 182279 BĂRCAN CRISTIAN regnet ro Înfiinţări şi
Modificări Firme Online

35 967

36
M 2015
08311

15/01/2016 182702 SC HOBBIT
INTEGRAL RO SRL

HOBBIT INTEGRAL
RO UN VIS ÎMPLINIT

37 968

37
M 2015
08347

18/12/2015 182379 ANTENA TV GROUP
SA

ROMANIA SE
DISTREAZA

16, 35, 38,
41, 42

968

38
M 2015
08477

28/12/2015 182522 GRUPA MASPEX Sp.
z o. o. Sp. k.

LA FESTA CUORE
BREAKFAST

30, 35 969

39
M 2015
08482

28/12/2015 182347 ANTENA TV GROUP
SA

MY TV 16, 35, 38,
41, 42

969

40
M 2015
08484

28/12/2015 182380 ANTENA TV GROUP
SA

DREPTUL LA
FERICIRE

16, 35, 38,
41, 42

970

41
M 2016
01163

19/02/2016 182181 SC PRODUCTIE
AGRICO-M SRL

CARTOFIORI
ARDELENEŞTI

31, 35 970

42
M 2016
01347

26/02/2016 182197 PETROSEL CARMEN
- DORINA

Anticinism social: Omul
inaintea Profitului - Cea
mai profitabila alegere!

38, 41 971

43
M 2016
02136

25/03/2016 182337 COBÂRLIE MARIAN BOERO° special
delights

30 971

44
M 2016
03046

26/04/2016 182372 INTREPRINDERE
INDIVIDUALA GHINEA
M. NICOLAE

VIA DACILOR G&M
Tradiţie din strămoşi

30, 33, 35,
43

971

45
M 2016
03119

28/04/2016 182185 LAZAR DRAGOS
NICUSOR

La Collina Restaurant
& Pizzerie

43 972

46
M 2016
03263

06/05/2016 182285 MIGATI FAMILY SRL RESTAURANT CASA
MINO THE PERFECT
PLACE FOR YOUR
HAPPY MOMENTS

43 972

47
M 2016
03264

06/05/2016 182192 MINOVO TRADE
COMPANY SRL

CASA MINO
SINCE1994

35, 36, 37,
39, 41, 43,
44

972

48
M 2016
03294

09/05/2016 182171 SC BIO EDEN LYFE
SRL

LYFE -
RESPONSABILITATE
PENTRU SĂNĂTATE

5, 16, 35,
41, 44

973

49
M 2016
03563

19/05/2016 182225 SC SPRING &
CO JURIDICAL
& BUSINESS
CONSULTING SRL

SPRING & CO
JURIDICAL
& BUSINESS
CONSULTING

45 974
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50
M 2016
03608

20/05/2016 182213 VODAFONE
ROMÂNIA SA

CONVERGENTV 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8,
9, 10, 11,
12, 13, 14,
15, 16, 17,
18, 19, 20,
21, 22, 23,
24, 25, 26,
27, 28, 29,
30, 31, 32,
33, 34, 35,
36, 37, 38,
39, 40, 41,
42, 43, 44,
45

974

51
M 2016
03610

20/05/2016 182214 VODAFONE
ROMÂNIA SA

CONVERGENCE TV 9, 35, 38,
41, 42

976

52
M 2016
03700

24/05/2016 182189 COLOR
ADVERTISING SRL

IL Intermodal&Logistic 35, 41 976

53
M 2016
03736

25/05/2016 182177 CRISTEA CRISTINA Woolly Hand-made
with love

28, 35, 40,
41

977

54
M 2016
04783

08/07/2016 182385 SC SEARCH
CHEMICALS SRL

HOMELUX 11 977

55
M 2016
05306

28/07/2016 182651 FEDERAŢIA ROMÂNĂ
DE DANS SPORTIV

Federaţia Română de
Dans Sportiv

41 977

56
M 2016
05413

02/08/2016 182395 BREAKDOWN SRL BREAKIN' ESCAPE
ROOMS

35, 41 978

57
M 2016
05604

12/08/2016 182554 SC GLOBAL
TECHNICAL
SYSTEMS SRL

GLOBAL TECHNICAL
SYSTEMS

37 978

58
M 2016
05902

31/08/2016 182404 MANEA LAURENTIU PUI HAI-HUI 29 979

59
M 2016
05935

01/09/2016 182232 SC GEDEON
RICHTER ROMÂNIA
SA

PROMATERN
RICHTER

5 979

60
M 2016
06077

07/09/2016 182392 SIDAL COSMETICS
SRL

ALINA DISCOUNTER 3, 5, 35 979

61
M 2016
06086

07/09/2016 182215 VODAFONE
ROMÂNIA SA

Cloud Voice 35, 38 980

62
M 2016
06431

26/09/2016 182266 PEPSICO INC. ROCKSTAR FREEZE 32 980

63
M 2016
06564

30/09/2016 182403 FOTEA ANASTASE Let's shine profesional
cosmetical hair & nails

35, 41, 44 980

64
M 2016
06833

12/10/2016 182284 SC DELTA ALUMINIU
SRL

AluPergo by Delta
Aluminiu outdoor living
space

6 981

65
M 2016
06834

12/10/2016 182381 SC NBR-DELTA TUBE
SRL

NBR-DELTA TUBE 6 981

66
M 2016
07191

25/10/2016 182205 SC ECART
INTERNATIONAL SRL

ei Ecart International
CU UN PAS ÎNAINTE

39 981
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67
M 2016
07383

01/11/2016 182309 SC NARCOFFEE
ROASTERS SRL

LET THE SPECIALITY
KICK IN

30, 43 981

68
M 2016
07519

04/11/2016 182336 UNIVER PRODUCT
SRL

UNIVER GUSTUL
CARE TE
ZĂPĂCEŞTE!

30 982

69
M 2016
07520

04/11/2016 182335 UNIVER PRODUCT
SRL

UNIVER NOI AM
ALES CALITATEA!
VOI?

30 982

70
M 2016
07553

21/11/2016 182173 CABINET AVOCAT
NECHITA IONEL-
NICOLAE

"AVOCATIS''-CABINET
AVOCAŢI

45 983

71
M 2016
07587

08/11/2016 182333 E.J. PAPADOPOULOS
SA

Caprice 30 983

72
M 2016
07781

15/11/2016 182383 PPG ROMÂNIA S.A. OSKAR PRO EXPERT 1, 2, 19, 35 983

73
M 2016
07937

22/11/2016 182440 SC ZADA PRODCOM
SRL

ZADA brânză cinstită 29, 35 984

74
M 2016
07968

22/11/2016 182402 SC INFINITY EVENTS
SALE SRL

Infinity Events 41 984

75
M 2016
08010

24/11/2016 182254 BORZEA IOAN
GHINEA CATALIN-
CONSTANTIN

URBASM 35, 41 984

76
M 2016
08011

24/11/2016 182256 SC TWINS CAFE SRL FRATELLI BEACH &
CLUB

35, 41, 43 985

77
M 2016
08012

24/11/2016 182257 SC TWINS CAFE SRL FRATELLI BEACH &
CLUB

35, 41, 43 985

78
M 2016
08126

28/11/2016 182299 SC VENUS STAR SRL PRO HORECA
EXPERIENTA FACE
DIFERENTA!

9, 20 985

79
M 2016
08139

28/11/2016 182479 MĂDÎRJAC CĂTĂLIN-
LUCIAN

HAINE CU TRECUT ŞI
VIITOR

25 986

80
M 2016
08192

29/11/2016 182204 SC NAPOCHIM
IMOBILIARE SA

SCALA CENTER 36, 37 986

81
M 2016
08425

13/12/2016 182585 SC MAGAZIN ABC
COMAN SRL

VASER 43 986

82
M 2016
08436

14/12/2016 182393 SC LOGIC CONSULT
SRL

ECHIPAMENTE
DISCOUNT.RO

11, 35, 37 986

83
M 2016
08733

28/12/2016 182361 SC VOIPIT SRL VOIPIT 38 987

84
M 2016
08754

29/12/2016 182382 DARLOMAN DANUŢ-
MIHAEL

xdoc 9, 35, 38 987

85
M 2017
00067

11/01/2017 182421 SC EOLICA
TECHNICAL
SUPPORT SRL

ETS 9, 37, 41 988

86
M 2017
00155

12/01/2017 182704 SC COSMETIC
PLANT PRODCOM
SRL

Cosmetic Plant - EGO 3 988

87
M 2017
00350

20/01/2017 182322 KIRDI EMRE KUZINA 43 988
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88
M 2017
00351

20/01/2017 182321 KIRDI EMRE DivanGroup 43, 44 989

89
M 2017
00500

30/01/2017 182477 SC CCS TRADE SRL Angel 23, 26, 35 989

90
M 2017
00598

02/02/2017 182430 SC RINGIER
ROMANIA SRL

radar24 35 989

91
M 2017
00599

02/02/2017 182429 SC RINGIER
ROMANIA SRL

jobradar24 35 990

92
M 2017
00647

03/02/2017 182501 MIRCEA-DANIEL
LĂMUREAN

C Centrul Medical
CLINIMED servicii
medicale de incredere

44 990

93
M 2017
00714

07/02/2017 182432 SC REDEXPRO SA HOTEL FORUM 43 990

94
M 2017
00735

07/02/2017 182496 ELENA ALINA PAVEL sweeteria ALCHIMIE
ÎN CIOCOLATERIE

5, 30 990

95
M 2017
00812

09/02/2017 182375 PIPEREA
GHEORGHE

Coldniuz 41 991

96
M 2017
00871

13/02/2017 182364 ARHIVDEPO
INTERNATIONAL

ARHIVDEPO
INTERNATIONAL

35 991

97
M 2017
01022

20/02/2017 182556 SC TELLURIUM
CHEMICAL CO SRL

TIMOGRILL 5 991

98
M 2017
01137

22/02/2017 182538 S.C. AGRO LYA S.R.L. LYA LUXURY est.2017 18, 35 991

99
M 2017
01364

01/03/2017 182576 SC TITAN SUN PARK
SRL

TITAN SUN PARK 36, 37 992

100
M 2017
01437

06/03/2017 182629 SC PROMED
SYSTEM SRL

PROMED HOSPITAL 44 992

101
M 2017
01889

21/03/2017 182553 SC NISA GROUP SRL Casa Traiana Pensiune
- Cazare - Restaurant

43 993

102
M 2017
02007

24/03/2017 182557 SC ADEVARUL
HOLDING SRL

HISTORIA 9, 16, 35,
38, 39, 40,
41

993

103
M 2017
02036

27/03/2017 182559 SC M.P.C. IMPEX SRL caffe Michelle 30, 35 994

104
M 2017
02076

28/03/2017 182647 SC DACODASOFT
SRL

123 CARGO 35, 38, 39,
42

994

105
M 2017
02212

06/04/2017 182504 SC IMACULAT
LUKOSERV SRL

APILUK 31 995

106
M 2017
02249

03/04/2017 182589 SC
CARPATEUROSALT
SRL

CARPAT EURO SALT
ORIGINAL

31, 35 995

107
M 2017
02556

12/04/2017 182563 ASOCIATIA
CLUJUL COMOARA
- KINCSES
KOLOZSVAR
EGYESULET

VARKERT FESZTIVAL 16, 25, 35,
41, 42

996

108
M 2017
02699

20/04/2017 182698 SC DENTAPLUS
MEDICAL SRL

DENTAPLUS 41, 44 996

109
M 2018
07904

22/11/2018 182287 SAMER TN S.R.L TOOS PORCELAIN 21, 35 997
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110
M 2018
08019

27/11/2018 182286 SAMER TN S.R.L. TAGHDIS Porcelain
Co.

21, 35 997

111
M 2018
08418

12/12/2018 182471 Dunhill Tobacco of
London Limited

DESTINATION 9, 34, 41,
43

998

112
M 2019
01795

11/03/2019 182510 SC RAIOMA SWEET
SRL

Mayore CHOCOLATE
& CAKE

30 998

113
M 2019
05274

17/07/2019 182719 SC ANGELLI
SPUMANTE &
APERITIVE SRL

ANGELLI CREMA DI
COCCO

33 999

114
M 2019
05869

12/08/2019 182720 SC ANGELLI
SPUMANTE &
APERITIVE SRL

ANGELLI FRAGOLA
ALCOHOLFREE-
SENZA ALCOOL

32 999

115
M 2019
07538

22/10/2019 182431 METAL GLASS SRL METAL GLASS 37, 40 1000

116
M 2019
07679

29/10/2019 182303 TUDOR MĂDĂRASAN SMART DRIVER 39 1000

117
M 2020
01083

13/02/2020 182768 EAST BRIDGE
ESTATE SRL

CANABIO MEDICAL
CANNABIS CLINIC

35 1001

118
M 2020
04141

19/06/2020 182174 S.C. GIXEN S.R.L. Patrice 16, 35 1001

119
M 2020
04142

19/06/2020 182175 S.C. GIXEN S.R.L. BRIO 16, 35 1002

120
M 2020
04881

14/07/2020 182293 S.C. O-MAC PĂDURE
& GRĂDINĂ S.R.L.

O'MAC 4, 7, 8, 9,
25, 35

1002

121
M 2020
05449

04/08/2020 182369 RAIFFEISEN BANK
SA

Raiffeisen Smart
Mobile Business

36, 42 1006

122
M 2020
05450

04/08/2020 182370 RAIFFEISEN BANK
SA

Raiffeisen Smart
Mobile BIZ

36, 42 1006

123
M 2020
05706

13/08/2020 182371 S.C. VIA VITICOLA
S.R.L.

CETATEA DIN SOARE 33 1007

124
M 2020
05818

18/08/2020 182178 DAN GASHRI PITA 30, 43 1007

125
M 2020
06036

27/08/2020 182180 MARSILIAN
TECHNOLOGIES
S.R.L

grileadmitere 41 1008

126
M 2020
06508

15/09/2020 182506 SC BILANCIA EXIM
SRL

BILANCIA CUBES 35, 36 1009

127
M 2020
06648

21/09/2020 182306 DE MAR SPECIAL
S.R.L.

ELEGANT HOUSE 35, 36, 37,
43

1009

128
M 2020
07220

09/10/2020 182221 RĂZVAN ALEXANDRU
CONSTANTIN
RANETTI

Tviern Antzaar 25, 28, 41 1010

129
M 2020
07715

26/10/2020 182555 LIFELINE SERVICES
SRL

Lifeline 5, 35, 42,
44

1010

130
M 2020
07767

28/10/2020 182544 SC GRUP SIMEX SRL ARGENTO 6, 7, 8, 37 1011

131
M 2020
08038

06/11/2020 182472 VLAD ȘTEFĂNESCU BEAN TO CUP 35, 42 1012

132
M 2020
08041

06/11/2020 182718 VIPEX PROD SRL VIPEX Since 1991 7, 9 1012
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133
M 2020
08521

24/11/2020 182518 EL PREST GUM 2007
S.R.L.

SuperBILE ROTEŞTE
şi ZÂMBEŞTE

7, 28, 35,
37

1013

134
M 2020
08538

25/11/2020 182218 CARPAT GUARD
INTERVENTII SRL

CARPAT GUARD
INTERVENTII

45 1013

135
M 2021
00434

21/01/2021 182199 IOAN FLEȘER Domeniile Blajului 33, 35, 43 1014

136
M 2021
01237

17/02/2021 182360 DAB AUTO SERV SRL DAB AUTO SERV 12, 35, 37,
39, 42

1014

137
M 2021
02441

24/03/2021 182736 TEOCRIS
LANDSCAPING S.R.L.

GRĂDINI CLUJ 31, 37, 44 1015

138
M 2021
02510

26/03/2021 182459 MIRAMAX IMPORT
EXPORT SRL

MIRAMAX PARTNER
FOR QUALITY EST,
2012

29 1015

139
M 2021
02514

26/03/2021 182473 MATRAX LTD isleep 20, 24 1015

140
M 2021
02552

29/03/2021 182460 CRISPO OIL SRL Ribbz BY CLUB
SELECT

43 1016

141
M 2021
02585

31/03/2021 182570 GABRIEL FLORINEL
FLOREA

RO Etno Food 29, 30, 35,
36, 43

1016

142
M 2021
02646

01/04/2021 182551 VALINOR DENTAL
SRL-D

VALINOR 10 1017

143
M 2021
02681

01/04/2021 182359 PERFECT CARE
DISTRIBUTION SRL

Domeniile Franco-
Romane Rendez-vous

33 1017

144
M 2021
02728

02/04/2021 182734 DONAROSSO SRL D DONAROSSO
Mătase Naturală

23, 24, 26,
40

1017

145
M 2021
02756

05/04/2021 182526 S.C. TEZAUR TV
S.R.L

MELOS tv 38, 41 1020

146
M 2021
02860

07/04/2021 182542 BOZAVA MOB
DESIGNE SRL

Xenon Bright 35 1020

147
M 2021
03015

13/04/2021 182458 COSTEL MIHAI
DRILEA

NOSS 35 1020

148
M 2021
03069

14/04/2021 182457 PHILIP MORRIS
BRANDS SÀRL

PARLIAMENT
BLUE STAR Ediție
Aniversară

34 1021

149
M 2021
03090

15/04/2021 182514 ILA VORHABEN
S.R.L.

ILA VORHABEN 37, 42 1021

150
M 2021
03099

15/04/2021 182513 NGF GRUP 98 SRL NGF GRUP 37, 42 1022

151
M 2021
03100

15/04/2021 182334 VALEAEDEN SRL VALEAEDEN 31, 32, 33 1023

152
M 2021
03124

15/04/2021 182483 ZEN CU FERICESCU
SRL

fericescu.ro; cadouri
pentru suflet

35, 39 1024

153
M 2021
03141

16/04/2021 182478 SC SOLAREX IMPEX
SRL

PACHET COMOD
VerdeStar GRÂU
CURAT FERMIER
BOGAT 3 in 1 Solarex
Pentru culturi bogate !

5 1024

154
M 2021
03187

19/04/2021 182474 NICA DANIEL eWe RESIDENCE 37, 38 1025
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155
M 2021
03230

20/04/2021 182516 ANDREI - VICTOR
STAN

TENXCOR 10, 28 1025

156
M 2021
03275

21/04/2021 182524 ANDREI - VICTOR
STAN
GYORGY BABA

HUGG 18, 20 1025

157
M 2021
03389

26/04/2021 182245 READING
SOLUTIONS SRL

READIFUL 9, 16 1025

158
M 2021
03744

12/05/2021 182462 ASOCIATIA
FOTOCLUB ORIZONT
SIBIU

International
Photographic Salon
Sibiu

35, 40, 41 1026

159
M 2021
04022

20/05/2021 182517 NEGULESCU
GABRIEL

BUZZ Box 35, 39 1028

160
M 2021
04051

21/05/2021 182740 SANDU MARILENA
LUMINITA

Le Premier Business 35 1029

161
M 2021
04167

25/05/2021 182587 AXIAL LOGISTICS
SRL

AXIAL 35, 37, 39,
40

1029

162
M 2021
04205

27/05/2021 182519 NANANA DESIGN
SRL

NaNaNa 24, 25, 26,
35

1032

163
M 2021
04265

31/05/2021 182732 IONEL ANGHEL
MARIANA PORST

NOODLEMANIA 29, 30, 43 1035

164
M 2021
04270

31/05/2021 182733 IONEL ANGHEL
MARIANA PORST

maison Amélie 29, 30, 43 1036

165
M 2021
04358

03/06/2021 182722 PETRICA MARIAN
VASILE

Blessed 25 1038

166
M 2021
04428

07/06/2021 182569 CURIERA
TRANSPORT
SOLUTIONS SRL

CURIERA 39 1039

167
M 2021
04439

08/06/2021 182376 EURO UNELTE
TRADING SRL

DORELL 7, 8, 35 1039

168
M 2021
04449

08/06/2021 182534 GOODMOB
DISTRIBUTION SRL

GOODMOB 20 1039

169
M 2021
04452

08/06/2021 182545 TRADESILVANIA SRL TRADESILVANIA 36 1040

170
M 2021
04463

08/06/2021 182520 S.C. BESMART
TRADING IMPORT
EXPORT S.R.L.

DELE 44 1040

171
M 2021
04514

10/06/2021 182521 SC CROSSFIT
GREENBOX SRL

GREEN BOX
FITNESS EST'18

41 1040

172
M 2021
04524

10/06/2021 182492 LUMINITA CORNELIA
DECU

PROTECTOMICIN
BY CORNELIA DECU
CHAUMONT

5 1041

173
M 2021
04552

11/06/2021 182739 S.C ANTIFRUITSART
SRL

ANI FRUITS ART
Livram surasul unui vis
dulce!

30, 35, 42 1041

174
M 2021
04584

11/06/2021 182685 BIG IDEA HUB
DESIGN SRL

BIG IDEA HUB 41 1041

175
M 2021
04634

14/06/2021 182463 BALOGH EDGAR
LEVENTE

BIG RENT 36, 39 1042

176
M 2021
04668

15/06/2021 182541 TOP PROFIL SISTEM
SRL

EVEREST by TPS 6 1043
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177
M 2021
04684

16/06/2021 182568 PANDA GRILL
EXPRESS SRL

PUII MEI 35 1043

178
M 2021
04736

17/06/2021 182351 CRISTINA SAVA PINK DIAMOND
ROMANIA by Cristina
Sava

14 1044

179
M 2021
04770

18/06/2021 182231 SC FLORIN
CĂLINESCU MEDIA
COMPANY IMPEX
SRL

La Călinescu 14, 29, 30,
31, 32, 33,
41, 43, 44

1044

180
M 2021
04958

28/06/2021 182280 AP FLOW VENTURES
SRL

Flow homes 36, 37, 43 1045

181
M 2021
04962

29/06/2021 182200 ALEXANDRU-MARIAN
RADU
VALENTIN
LICXANDRU

CONSERVATORUL 35 1046

182
M 2021
04964

29/06/2021 182489 OUTFIT
TECHNOLOGIES SRL

the Outfit 9, 35, 40,
41, 42, 45

1047

183
M 2021
04965

29/06/2021 182219 WPS SECURITY
GUARD SRL

WPS Security Guard 39, 45 1047

184
M 2021
05045

02/07/2021 182767 GABRIELA-CRISTINA
URSĂRESCU

URSĂRESCU Law &
Insolvency

45 1048

185
M 2021
05063

02/07/2021 182196 CROCOMAG GROUP
S.R.L.

magPhone mobile
accessories

9, 35 1048

186
M 2021
05084

05/07/2021 182295 SC BAMBUS SRL SUPERDOG 31 1053

187
M 2021
05089

05/07/2021 182446 TIBERIU-COSMIN
DANETIU

GRILLERIA 41, 43 1054

188
M 2021
05097

05/07/2021 182315 CLEVER BUSINESS
TRANSILVANIA SRL

Secretele Preşedintelui 16, 35, 38,
41, 42

1054

189
M 2021
05234

09/07/2021 182730 ALG CREATIVE SRL LAZY PAWS SINCE
FOREVER

18, 21, 35 1058

190
M 2021
05254

12/07/2021 182586 BANCA COMERCIALA
ROMANA SA

BCR Casa Mea NaturA 35, 36 1058

191
M 2021
05309

14/07/2021 182224 REPUBLICA ARENA
S.R.L.

REPUBLICA ARENA
EVENT HALL

41 1058

192
M 2021
05314

14/07/2021 182405 CLAUDIU
NECŞULESCU

Trinité Jidvei 33, 35, 39,
41, 43

1059

193
M 2021
05394

17/07/2021 182314 CLEVER BUSINESS
TRANSILVANIA SRL

CINEMA DE
ROMANIA

16, 35, 38,
41, 42

1060

194
M 2021
05441

20/07/2021 182731 RINGHEL TEAM SRL PROCESIO 9 1062

195
M 2021
05462

21/07/2021 182588 IRINA COMSERVICE
SRL

MICI DE BULBUCAN 29, 35, 39,
40, 41, 43

1063

196
M 2021
05545

23/07/2021 182738 PRIME KAPITAL
DEVELOPMENT SRL

Prahova Value Centre 7, 9, 16,
35, 36, 37,
41, 43, 45

1064

197
M 2021
05546

23/07/2021 182737 PRIME KAPITAL
DEVELOPMENT SRL

PRAHOVA VALUE
CENTRE

7, 9, 16,
35, 36, 37,
41, 43, 45

1065
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198
M 2021
05548

24/07/2021 182426 ASOCIAŢIA CLUB
SPORTIV PANTHEON

CLUB SPORTIV
PANTHEON

35, 41 1066

199
M 2021
05625

28/07/2021 182523 ASOCIATIA
INSTITUTUL DE
CERCETARE ÎN
PERMACULTURA DIN
ROMÂNIA

SOL și SUFLET 29, 30, 31,
32, 41, 43,
44

1067

200
M 2021
05631

28/07/2021 182451 SPACEPLUS SRL SPACEPLUS 35, 36, 37,
39

1068

201
M 2021
05638

29/07/2021 182550 DSA MDC
CONSULTING GAL
SRL

CB CreditBox
PERSONAL ADWISER

9, 35, 36,
41

1068

202
M 2021
05639

03/08/2021 182507 CRISTIAN-MARIAN
DUMITRU

InSound Minimal 41 1069

203
M 2021
05663

29/07/2021 182350 IONUŢ BALTEŞI
IONUŢ RĂZVAN
PLETEA

ORALSTORE smile
unlimited

35 1070

204
M 2021
05666

29/07/2021 182508 ADRIAN RUSU Eyes-Aid 9 1070

205
M 2021
05671

02/08/2021 182649 RISYKEN GRAND LUKI STARS 16, 35 1071

206
M 2021
05679

30/07/2021 182456 SC VRTW ARTISTS
SRL

ȘARAIMANIC 41 1072

207
M 2021
05697

30/07/2021 182447 NORAD TIME SRL GUSTOSA by NOAH 43 1072

208
M 2021
05715

02/08/2021 182652 ID FRANCESCA
ATELIER SRL

Vital Market 3, 5 1073

209
M 2021
05719

02/08/2021 182449 SC DOMENIILE
BLAGA SRL

B 29, 30, 31,
32, 33, 34,
35, 43

1073

210
M 2021
05753

03/08/2021 182594 D.V.R PHARM SRL EMO DETOX by DVR 5, 35 1074

211
M 2021
05777

04/08/2021 182716 CRAMA TRACICA
SRL

AGONIE & EXTAZ 33, 35 1074

212
M 2021
05817

06/08/2021 182453 DAN CRISTIAN
NICULAE

City flowers 35, 39, 43,
44

1074

213
M 2021
05847

09/08/2021 182464 NECULAI STEFAN-
SILVIU

XPLICIT APPAREL
ESTABLISHED X 2012

35, 36, 39,
40, 42

1075

214
M 2021
05890

10/08/2021 182455 PURE STORE SRL Hai afară 12, 22, 28 1083

215
M 2021
05904

10/08/2021 182241 CONTACT EAST SRL PART OF PARTY 38, 41 1083

216
M 2021
05911

11/08/2021 182465 OCTAVIAN DONA TuDoor.ro 19, 20, 37,
40

1083

217
M 2021
05917

11/08/2021 182294 OPTIK TATARU SRL OPTIK TATARU 44 1085

218
M 2021
05924

12/08/2021 182399 BIBORTENI AQUA
SRL

Biborțeni Bățani Apă
minerală naturală
carbogazificată FORTE

32, 35 1085
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219
M 2021
05981

16/08/2021 182411 CLAUDIU
NECŞULESCU

TRINITÉ EST. JIDVEI
1949

33, 35, 39,
41, 43

1086

220
M 2021
05987

16/08/2021 182452 VALAYA
INTERNATIONAL SRL

HAPCHICKEN 43 1087

221
M 2021
05999

16/08/2021 182220 SIMION-FLORIN
HOJDA

CASA MOCĂNIȚEI
Vișeu de Sus

43 1087

222
M 2021
06046

18/08/2021 182212 SC NGR CAFFE SRL NGR CAFFE 30, 43 1088

223
M 2021
06086

19/08/2021 182480 POWER DENT SRL IMPLANT STUDIO
STOMATOLOGIE
DIGITALA

44 1088

224
M 2021
06091

19/08/2021 182469 BERE SADU SRL APA CINDREL 32, 35, 43 1089

225
M 2021
06119

20/08/2021 182466 I ALTCEVA I CAFFE
SRL

ALTCEVA CAFFE 30, 35, 43 1089

226
M 2021
06124

20/08/2021 182454 BARON-SERVICE
SRL

ATHENA GREEK
TAVERNA

43 1092

227
M 2021
06131

21/08/2021 182467 SARBU EMILIAN
RARES

RARA LOGISTIC 35, 37, 39,
42

1093

228
M 2021
06132

22/08/2021 182468 WEB SOFT
TECHNOLOGIES
WST SRL

GOTTEX 9, 35, 39,
43

1096

229
M 2021
06134

22/08/2021 182581 FUMEVAPES
TRADING SRL

FUME VAPES
ROMANIA

3, 9, 34 1101

230
M 2021
06149

23/08/2021 182470 VP BRANDS
INTERNATIONAL SA

RACHIU DE
PESTERA TANDRU
CALD Struguri
DIN SOIURI
DE STRUGURI
SELECTATE

33 1102

231
M 2021
06151

23/08/2021 182509 ADRIAN PETRESCU ROMANIAN BRASS 41 1102

232
M 2021
06154

23/08/2021 182352 DADOBOM
BUCURESTI SRL

BRAZUCA 43 1102

233
M 2021
06158

23/08/2021 182595 CARBOPLAK SRL Carboplak Fabrica de
policarbonat

17, 19 1103

234
M 2021
06193

24/08/2021 182596 DIGITALLAB LIMITED
S.R.L

PUCIOASA FABRICA 24 1103

235
M 2021
06201

24/08/2021 182450 IHB LANGUAGE
TRAINING CENTER
SRL

English Kids Academy
Mai Mult Decât
Engleză

41 1104

236
M 2021
06221

25/08/2021 182179 MIHAI DUICU Check-in Coffee 30, 35 1104

237
M 2021
06222

25/08/2021 182366 ASOCIAŢIA
CULTURALĂ ŞI
SOCIALĂ ION
MONORAN

ION MONORAN 41 1105

238
M 2021
06231

25/08/2021 182349 BOGDAN-CRISTIAN
GEORGESCU

meșterulbun 37 1105

239
M 2021
06291

27/08/2021 182448 NORAD TIME SRL KRASSBURGER 43 1106
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240
M 2021
06317

30/08/2021 182367 VIODOR COMPANY
SRL

ROMA EVENTS 43 1106

241
M 2021
06318

30/08/2021 182726 MAGIC ROMINVEST
SRL

Cofetaria Magic 2001 43 1107

242
M 2021
06319

30/08/2021 182727 LA MIRCEA
MĂCELARU SRL

LA MIRCEA
MĂCELARU

29 1107

243
M 2021
06327

30/08/2021 182584 VIILE BUDUREASCA
SRL

5 Noble Five Stephen
Donnelly

33 1108

244
M 2021
06328

30/08/2021 182583 VIILE BUDUREASCA
SRL

W Noble White
Stephen Donnelly

33 1108

245
M 2021
06354

31/08/2021 182692 NEO MATTINO
INVESTMENTS SRL

D'ale Bucureștilor Est
2020 PREMIUM

29, 30, 31 1109

246
M 2021
06397

02/09/2021 182512 SMARTEPIL SRL SMARTEPIL 44 1109

247
M 2021
06409

02/09/2021 182368 ELA FOUNDATION
S.R.L

ACADEMIA DE
NUTRITIE SANATATE,
TE IUBESC

41 1110

248
M 2021
06433

03/09/2021 182328 PREDUZEĆE ZA
PROIZVODNJU,
KONSALTING I
PROMET SPEKTAR
DOO GORNJI
MILANOVAC

HB 16 1110

249
M 2021
06437

03/09/2021 182239 GHOST ROASTERS
S.R.L.

BIRT 43 1111

250
M 2021
06452

08/09/2021 182281 ROMEO-GHEORGHE
ZINCA

PODOCLINIC
SANODERMIS

44 1111

251
M 2021
06466

07/09/2021 182547 CLAYON LUX Aroti Misterul formelor
tale

25, 35 1112

252
M 2021
06493

07/09/2021 182597 D.V.R. PHARMA SRL HEPATO DETOX by
DVR

5, 35 1113

253
M 2021
06495

07/09/2021 182598 D.V.R. PHARM SRL RESPIRATOR DETOX
by DVR

5, 35 1113

254
M 2021
06516

07/09/2021 182203 S.C. GEMENELE
FOLCLORULUI
MARAMURESEAN
SRL

ALBASTRU RURAL 25 1113

255
M 2021
06523

08/09/2021 182223 DRAGOŞ-OVIDIU
ARGEŞANU

ARGEŞANU
DRAGOŞ-OVIDIU

41, 44, 45 1114

256
M 2021
06524

08/09/2021 182222 LUCIAN PETRICĂ
GEORGESCU

GEORGESCU
LUCIAN-PETRICĂ

41, 44, 45 1114

257
M 2021
06531

08/09/2021 182235 PAS CONCEPT SRL THE HOME DESIGN
THERAPY

35 1115

258
M 2021
06552

09/09/2021 182418 SALINA TITAN SRL TERRA SALIN Terapie
Respiratorie

10, 44 1115

259
M 2021
06568

09/09/2021 182323 KOREA B&C CO.,
LTD.

DIBLANC 3 1116

260
M 2021
06576

10/09/2021 182491 WHITE DEALS SRL TCS 9 1117
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261
M 2021
06603

10/09/2021 182354 SC MATCA
NATURALS SRL

Smoked Sunday 3 1117

262
M 2021
06606

10/09/2021 182353 SC MATCA
NATURALS SRL

PIANISTA 3 1118

263
M 2021
06607

10/09/2021 182355 SC MATCA
NATURALS SRL

LURRA 3 1118

264
M 2021
06609

10/09/2021 182357 SC MATCA
NATURALS SRL

OPERA 9 3 1119

265
M 2021
06610

10/09/2021 182358 SC MATCA
NATURALS SRL

WOODY PIPERINE 3 1120

266
M 2021
06611

10/09/2021 182356 SC MATCA
NATURALS SRL

GREEN MAREMOTO 3 1121

267
M 2021
06618

13/09/2021 182401 T&C DIVISION
ENTERPRISE

ENERGYLAB 9, 14, 25,
35

1122

268
M 2021
06624

13/09/2021 182202 VASILE MORAR SOCĂCIȚA 35 1124

269
M 2021
06639

13/09/2021 182384 WOOLICIOUS SRL Ana ca Zăpada 27, 28, 41 1124

270
M 2021
06646

23/07/2020 182714 Alcon Inc. X-WAVE 10 1125

271
M 2021
06666

14/09/2021 182552 CLAUDIU POPA BALENA ALBASTRĂ 37 1125

272
M 2021
06673

14/09/2021 182422 CONDIMENTARIUM INDIVAN 43 1126

273
M 2021
06677

15/09/2021 182599 DIVERS PRINTING
INCORPORATION
SRL

divers printing 39, 40, 42 1126

274
M 2021
06684

15/09/2021 182348 VLAD-MIHAI HÎRLAV-
MAISTOROVICI

vibrate festival 35, 41 1127

275
M 2021
06705

16/09/2021 182332 EVO INF SRL SELA 3, 8, 11,
21, 35

1127

276
M 2021
06711

16/09/2021 182495 PHOENIX MEDIA
S.R.L.

ebacklit by Phoenix
Media

9, 35 1131

277
M 2021
06724

16/09/2021 182681 MIHAIL PAUTOV ALPHA
centrutestare.ro

42, 44 1134

278
M 2021
06738

17/09/2021 182600 SC HERBAGETICA
SRL

Extracte Standardizate
HERBAGETICA
HerpesPrim Formulă
concentrată cu 13
extracte premium

5, 35 1134

279
M 2021
06743

17/09/2021 182406 GRECU DAN
SEBASTIAN

EAGLES 25, 28, 35,
41

1135

280
M 2021
06749

20/09/2021 182407 MT FABRICA SRL KUZIINI 20, 35, 39,
42

1137

281
M 2021
06752

20/09/2021 182408 MT FABRICA SRL QSIMO 9, 35 1140

282
M 2021
06765

20/09/2021 182412 ACCESORII AUTO
REY

AUTOREY 9, 11, 35 1141

283
M 2021
06769

20/09/2021 182236 NATALIA-LILIANA-
ADELA PETRESCU

ACMANIC 37, 42, 44 1143
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284
M 2021
06770

20/09/2021 182237 NATALIA-LILIANA-
ADELA PETRESCU

CAMICNA 37, 42, 44 1144

285
M 2021
06779

20/09/2021 182346 ANTENA TV GROUP
SA

CaTine.ro - Ai curajul
să fii tu

9, 16, 35,
38, 41, 42

1145

286
M 2021
06809

21/09/2021 182601 BIOGENIS SRL Biogenis FamiCord
Group Banca de celule
stem

5, 39, 42,
44

1147

287
M 2021
06822

21/09/2021 182188 AGENȚIA NAȚIONALĂ
DE ADMINISTRARE
A BUNURILOR
INDISPONIBILIZATE

ANABI AGENȚIA
NAȚIONALĂ DE
ADMINISTRARE
A BUNURILOR
INDISPONIBILIZATE

35, 36, 45 1147

288
M 2021
06824

21/09/2021 182187 AGENȚIA NAȚIONALĂ
DE ADMINISTRARE
A BUNURILOR
INDISPONIBILIZATE

35, 36, 45 1148

289
M 2021
06855

22/09/2021 182409 EPMC CONSULTING
SRL

EPMC Aim up! 35, 36, 41,
42, 44

1149

290
M 2021
06857

22/09/2021 182298 LINIA WOOD &
METAL S.R.L.

LINIA
ARCHITECTURE
PROJECTS

20 1153

291
M 2021
06859

22/09/2021 182156 PARTIDUL ALIANTA
PENTRU PATRIE

APP ALIANŢA
PENTRU PATRIE

16, 35, 38,
41

1153

292
M 2021
06886

24/09/2021 182282 ENABIOART SRL CD CHICAS
DENTISTAS

10, 41, 44 1154

293
M 2021
06887

24/09/2021 182283 ENABIOART SRL ITalkTeeth 41 1154

294
M 2021
06903

24/09/2021 182183 ANDREI-ȘTEFAN
NISTOR
PETER LUKACS
ADRIAN-MIRCEA
IONESCU

The S'aint 43 1155

295
M 2021
06919

24/09/2021 182602 LION TOUR SRL DÖNER KING 43 1155

296
M 2021
06936

27/09/2021 182184 MARIN MITITELU A.S. CORVINUL
HUNEDOARA

41 1156

297
M 2021
06975

28/09/2021 182499 S.C. LOOP
PRODUCTIONS
S.R.L.

Dan Balan 16, 41 1156

298
M 2021
06977

28/09/2021 182497 DR. BARBU
MIRABELA
LOREDANA CABINET
MEDICAL DE
PSIHIATRIE,
DR. COTUNA IULIU
COSMIN CABINET
MEDICAL DE
PSIHIATRIE

EUTIMIA 44 1157

299
M 2021
06999

12/10/2021 182373 SC. URBOTEL SRL MOTOCICLIST
PENTRU O ZI

41 1157

300
M 2021
07005

29/09/2021 182182 TIBERIU RAHAU rahau.ro 41 1157
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301
M 2021
07009

29/09/2021 182603 PRIMĂRIA ORAȘULUI
URICANI

Ruta cultural turistică
Ținutul Momârlanilor

41 1158

302
M 2021
07012

29/09/2021 182304 AGRICOVER S.A. CROP360 1, 5, 9, 29,
30, 31, 35,
36, 39, 40,
41, 42, 43,
44

1159

303
M 2021
07013

29/09/2021 182419 DRELCOV PROD SRL Simigeria Trefarini 30, 35, 43 1161

304
M 2021
07020

29/09/2021 182343 BOANTĂ C. GEANINA
MARIA PERSOANĂ
FIZICĂ AUTORIZATĂ

Botosheria 25 1162

305
M 2021
07033

30/09/2021 182327 MARIA-ANDREEA
DOBRIN

Blanco 43 1162

306
M 2021
07037

30/09/2021 182268 ANGELLI SPUMANTE
& APERITIVE SRL

ANGELLI CHERRY
High Quality Pleasure
RICETTA ORIGINALE

33 1163

307
M 2021
07038

30/09/2021 182269 ANGELLI SPUMANTE
& APERITIVE SRL

ANGELLI CHERRY
High Quality Pleasure
RICETTA ORIGINALE

33 1163

308
M 2021
07040

30/09/2021 182270 ANGELLI SPUMANTE
& APERITIVE SRL

ANGELLI FRAGOLA
High Quality Pleasure
RICETTA ORIGINALE

33 1164

309
M 2021
07041

30/09/2021 182271 ANGELLI SPUMANTE
& APERITIVE SRL

ANGELLI FRUCTE DE
PADURE High Quality
Pleasure RICETTA
ORIGINALE

33 1164

310
M 2021
07042

30/09/2021 182272 ANGELLI SPUMANTE
& APERITIVE SRL

ANGELLI VISINE
High Quality Pleasure
RICETTA ORIGINALE

33 1165

311
M 2021
07044

30/09/2021 182273 ANGELLI SPUMANTE
& APERITIVE SRL

ANGELLI AFINE
High Quality Pleasure
RICETTA ORIGINALE

33 1165

312
M 2021
07045

30/09/2021 182628 FOCȘENEANU
CARMEN-GABRIELA

NUDE 3, 21, 25,
35, 44

1166

313
M 2021
07046

30/09/2021 182267 ANGELLI SPUMANTE
& APERITIVE SRL

ANGELLI CUVEE
IMPERIAL IMPERIAL
COLLECTION
FERMENTAȚIE
NATURALĂ DEMISEC

33 1166

314
M 2021
07053

30/09/2021 182365 IMOBILIARE CAFE
S.R.L.

Imobiliare Café 35, 43 1167

315
M 2021
07060

30/09/2021 182307 FS TECHNOLOGIES
AND MANAGEMENT

SYNAPSE 41 1167

316
M 2021
07072

30/09/2021 182425 KINGAROMA SRL Karoma 3, 4, 5, 11,
21, 35

1168

317
M 2021
07082

01/10/2021 182310 CLEVER BUSINESS
TRANSILVANIA SRL

Coloana De Direcţie 16, 35, 38,
41, 42

1177

318
M 2021
07085

01/10/2021 182604 DOLINI TM - GARDEN Burger 100% Original 29, 30, 43 1182
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319
M 2021
07087

01/10/2021 182319 R.G. DESIGN SRL rg design 6, 37 1183

320
M 2021
07091

01/10/2021 182191 SC MAR BLU SRL BAUSHOP 35, 38 1184

321
M 2021
07096

01/10/2021 182258 ASOCIAȚIA
VEGANILOR DIN
ROMÂNIA

Ie de post 35, 38, 41 1184

322
M 2021
07109

03/10/2021 182292 ZAMO SHOP SRL TKTX 5 1184

323
M 2021
07110

03/10/2021 182291 ZAMO SHOP SRL Speed Numb 5 1184

324
M 2021
07119

04/10/2021 182341 ANDREI-DANIEL
CRISTEA

LEGAL INNOVATION 35 1185

325
M 2021
07120

04/10/2021 182728 ANASTASIA TREE
PRODUCT SRL

ANASTASIA TREE 31, 35 1185

326
M 2021
07124

04/10/2021 182342 ANDREI-DANIEL
CRISTEA

lionhouse 35 1186

327
M 2021
07126

04/10/2021 182318 AFI QUATTRO TOTAL
SRL

Burebista 33 1186

328
M 2021
07130

04/10/2021 182605 IKON TRADING SRL DALBA Pudră
decolorantă

3, 44 1186

329
M 2021
07140

04/10/2021 182536 SUN
PHARMACEUTICAL
INDUSTRIES LIMITED

DABISAN 5 1187

330
M 2021
07168

05/10/2021 182207 GAMA & GAMA S.R.L. RĂSPLĂTIM
DRAGOSTEA CU
DRAGOSTE

31, 35 1187

331
M 2021
07170

05/10/2021 182667 SOCIETATEA
OGRADA CU DELICII
S.R.L

Sabin 29, 31, 35 1188

332
M 2021
07171

05/10/2021 182666 SOCIETATEA
OGRADA CU DELICII
S.R.L

Sabin Din ograda cu
delicii

29, 31, 35 1188

333
M 2021
07174

05/10/2021 182262 ICG CENTURION
SOLUTIONS S.R.L.

ICG CENTURION
SOLUTIONS

45 1189

334
M 2021
07182

05/10/2021 182230 EDEN CAPITAL
DEVELOPMENT SRL

CORTINA 126 36 1189

335
M 2021
07183

05/10/2021 182493 MARTA MANAFU BIZ 9, 41 1190

336
M 2021
07184

05/10/2021 182494 MARTA MANAFU NEWBIZ 9, 16, 35,
41

1191

337
M 2021
07187

06/10/2021 182770 DELCAR DELCAR 35, 36, 37 1194

338
M 2021
07189

06/10/2021 182484 LUCIAN-MIHAIL
SERBAN

BUTTER 43 1194

339
M 2021
07192

06/10/2021 182435 RODICA CRISTIAN
DARIUS PODOSU-
STROIŢA

Number 22 43 1195

340
M 2021
07194

06/10/2021 182580 EUPHORIA PUB SRL desaga GUST
AUTENTIC

35, 39, 43 1195
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341
M 2021
07197

06/10/2021 182394 NICOLAE-OCTAVIAN
NICA

DYNAMIC Angels 41 1196

342
M 2021
07199

06/10/2021 182623 SUPER RANGERS
SECURITY SRL

SUPER RANGERS
SECURITY SRS

45 1196

343
M 2021
07201

06/10/2021 182543 REMONDIS ASSETS
& SERVICES GMBH &
CO. KG

REMONDIS 37, 39, 40,
42

1197

344
M 2021
07203

06/10/2021 182427 CRYSTAL DEEA SRL GRĂDINILE ROMANE 35, 39, 41,
43, 44

1198

345
M 2021
07211

06/10/2021 182195 FLORINA DANA
BLÂNDU

Școlar AS carte și joc ! 41, 43 1202

346
M 2021
07212

06/10/2021 182537 SOLPAN INVEST SRL eXpecto residence
experience by WooD

43 1202

347
M 2021
07213

06/10/2021 182481 DANIN - N.D. COM
S.R.L.

RESENSE 18, 25 1203

348
M 2021
07214

06/10/2021 182324 DIAMAR BY DMR
S.R.L.

Cafenescu Prietenii
cafelei sunt și prietenii
mei!

43 1203

349
M 2021
07215

06/10/2021 182330 ANA SI CORNEL
S.R.L.

MENZIL 16, 29, 35 1204

350
M 2021
07216

06/10/2021 182331 ANA SI CORNEL
S.R.L.

ANA ȘI CORNEL
MENZIL

16, 29, 35 1204

351
M 2021
07220

07/10/2021 182606 IOANA LAVINIA MATEI Plush luxury BIO
cosmetics

3, 5, 21,
35, 44

1205

352
M 2021
07221

07/10/2021 182607 MARIUS STRUGAR
RADU-GABRIEL
BEJAN

FEDERAȚIA
SĂNĂTATEA

45 1207

353
M 2021
07228

07/10/2021 182433 PROMEDIVET SRL Ecto-Plus 5 1208

354
M 2021
07234

07/10/2021 182724 CREDEX IFN S.A. CredExpress 36 1208

355
M 2021
07246

07/10/2021 182546 HANSRAJ S/O
NEMARAM

NEETA 3 1209

356
M 2021
07249

08/10/2021 182766 CEBUC IOANA-
RALUCA

CEBUC IOANA-
RALUCA

41, 44, 45 1209

357
M 2021
07251

08/10/2021 182312 CLEVER BUSINESS
TRANSILVANIA S.R.L.

Contraatac 16, 35, 38,
41, 42

1210

358
M 2021
07267

11/10/2021 182276 JUPITER SECURITY
SRL

JUPITER SECURITY 45 1214

359
M 2021
07269

11/10/2021 182275 ARCA SECURITY SRL ARCA SECURITY 45 1215

360
M 2021
07270

11/10/2021 182274 LANCELOT
SECURITY SRL

LANCELOT
SECURITY

45 1215

361
M 2021
07276

11/10/2021 182715 Shenzhen Han Qing
Da Technology Co.,
Ltd.

HQD 34 1216

362
M 2021
07277

11/10/2021 182277 BEL SEEDS
CORPORATION SRL

SUNNA seeds 29, 31, 35 1216

363
M 2021
07278

11/10/2021 182377 ALDIS SRL KETCHUPINO 29, 35, 39 1217
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364
M 2021
07280

11/10/2021 182378 SC ALDIS SRL MUŞTARINO 29, 35, 39 1217

365
M 2021
07281

11/10/2021 182701 INTERBRANDS
MARKETING &
DISTRIBUTION SRL

INTERBRANDS
ORBICO

35, 39 1217

366
M 2021
07282

11/10/2021 182261 HON TRANS
INTERMED S.R.L.

HON TRANS 39 1222

367
M 2021
07287

11/10/2021 182228 EVOLUCE SRL EVOLUCE 35 1223

368
M 2021
07294

12/10/2021 182562 SC WINGS EAT SRL STREET FOOD wing
eat FRIED BITES

43 1224

369
M 2021
07296

12/10/2021 182229 LAPIOLA SRL OALA cu GUST 29, 35, 43 1224

370
M 2021
07299

12/10/2021 182525 Belei Cristian Liuţă TRUST GROUP REAL
ESTATE

36 1227

371
M 2021
07300

12/10/2021 182515 UPTOWN ESTATE
SRL

UPTOWN REAL
ESTATE AGENCY

36 1228

372
M 2021
07301

12/10/2021 182527 CLUB SPORTIV
HUNEDOARA

F.C. CORVINUL
HUNEDOARA 1921

14, 16, 25,
28

1228

373
M 2021
07315

12/10/2021 182579 ADFA OOPS SRL
FLORIN CATRINOIU

Oops! 29, 30, 31,
39, 43

1229

374
M 2021
07320

12/10/2021 182574 RAMONA OCTAVIANA
GHEORGHE

Mind Health Center 41, 44 1229

375
M 2021
07321

12/10/2021 182644 HORNEXPERT MEDIA REGATUL LUI ENROH 28, 35 1230

376
M 2021
07325

12/10/2021 182329 AHOLD DELHAIZE
LICENSING SÀRL

Gustona 5, 29, 30,
32

1232

377
M 2021
07326

12/10/2021 182311 CLEVER BUSINESS
TRANSILVANIA S.R.L.

Aventurierii gustului 16, 35, 38,
41, 42

1232

378
M 2021
07328

12/10/2021 182313 CLEVER BUSINESS
TRANSILVANIA S.R.L.

Din gospodărie în
farfurie

16, 35, 38,
41, 42

1237

379
M 2021
07329

12/10/2021 182591 IZOTERMA
CONSTRUCT S.R.L.

IZOTERMA 17 1242

380
M 2021
07339

18/10/2021 182528 BANCA COMERCIALĂ
ROMÂNĂ S.A.

IQ DIGITAL BCR 35, 36 1242

381
M 2021
07340

14/10/2021 182529 BANCA COMERCIALĂ
ROMÂNĂ S.A.

IQ Digital BCR 35, 36 1242

382
M 2021
07341

18/10/2021 182530 BANCA COMERCIALĂ
ROMÂNĂ S.A.

IQ DIGITAL PENTRU
AFACEREA TA

35, 36 1243

383
M 2021
07343

14/10/2021 182531 BANCA COMERCIALĂ
ROMÂNĂ S.A.

#iqdigital 35, 36 1243

384
M 2021
07346

13/10/2021 182532 BANCA COMERCIALĂ
ROMÂNĂ S.A.

IQ DIGITAL PENTRU
AFACEREA TA

35, 36 1243

385
M 2021
07347

13/10/2021 182533 BANCA COMERCIALĂ
ROMÂNĂ S.A.

IQ Digital pentru
afacerea ta

35, 36 1243
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386
M 2021
07349

13/10/2021 182198 CERBUL ALBASTRU
SRL

CERBUL ALBASTRU 5, 12, 14,
18, 20, 23,
24, 25, 26,
27, 31, 36,
37, 39, 40,
41, 43, 44

1244

387
M 2021
07355

13/10/2021 182535 BOGDAN-MIHAI VLAD Fometi 9, 30, 35,
38, 39, 42,
43

1244

388
M 2021
07360

13/10/2021 182428 APIS CENT SRL Tarâmul mierii 30, 31 1246

389
M 2021
07377

26/10/2021 182549 IOANA NICOLETA
CIOBANU

IUNO 35, 36 1246

390
M 2021
07378

13/10/2021 182608 ASOCIATIA CS
RUNNERS CLUB

CROSUL
COMPANIILOR

35, 41 1247

391
M 2021
07389

13/10/2021 182645 OLX ONLINE
SERVICES S.R.L.

BINIȘTE 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8,
9, 10, 11,
12, 13, 14,
15, 16, 17,
18, 19, 20,
21, 22, 23,
24, 25, 26,
27, 28, 29,
30, 31, 32,
33, 34, 35,
36, 37, 38,
39, 40, 41,
42, 43, 44,
45

1248

392
M 2021
07392

13/10/2021 182233 ALKALOID AD
SKOPJE

LEFISYO 5 1250

393
M 2021
07395

13/10/2021 182558 ROXANA CARDOS Mindset matters 41 1250

394
M 2021
07396

13/10/2021 182397 ZÂMBEŞTE MAI DES
SRL

il Classico 35, 39, 43 1251

395
M 2021
07399

14/10/2021 182227 CĂTĂLIN LUNGU ZADA NATURE
LOUNGE

43 1252

396
M 2021
07406

14/10/2021 182573 RGV SECURITY &
PROTECTION SRL

RGV SECURITY &
PROTECTION

45 1252

397
M 2021
07437

14/10/2021 182642 NEST DEZVOLT
S.R.L.

N NEST 37 1253

398
M 2021
07442

14/10/2021 182540 ST PATRICKS VIP
DECESE SRL

ST. PATRICK'S
FUNERALS

45 1253

399
M 2021
07445

14/10/2021 182441 OPTOVISTA MEDICAL
SRL

optovista 44 1254

400
M 2021
07450

14/10/2021 182729 FLORIN SILVIU RADU Senses of Romania 39, 41 1254

401
M 2021
07451

08/11/2021 182609 BANCA
ROMANEASCA

BROM 36 1255
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402
M 2021
07452

14/10/2021 182389 LILA ROSSA
ENGROS SRL

KR KAREMI 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12,
13, 14, 15,
16, 17, 18,
19, 20, 21,
22, 23, 24,
25, 26, 27,
28

1255

403
M 2021
07454

14/10/2021 182391 LILA ROSSA
ENGROS SRL

loomax 6, 7, 8, 10,
11, 12, 13,
15, 16, 17,
18, 19, 20,
28

1256

404
M 2021
07455

14/10/2021 182434 MIHAI DUMITRU Gogosherim Gogosi cu
dragoste

43 1257

405
M 2021
07456

14/10/2021 182438 SONYA - OZAL S.R.L. GG GOLDEN GOLD 35 1258

406
M 2021
07457

14/10/2021 182502 FUNDATIA PRAIS PACT Planeta Albastră
Contează pe Tine! Alex
D.

41 1258

407
M 2021
07459

14/10/2021 182390 LILA ROSSA
ENGROS SRL

Lila Care 10 1259

408
M 2021
07466

14/10/2021 182302 FANTAZIA PR
BOUTIQUE S.R.L.

Colorhood 16, 21, 35,
36, 41

1259

409
M 2021
07467

14/10/2021 182234 BOLONYI CLARISSA
EMANUELA -
ÎNTREPRINDERE
INDIVIDUALĂ

IN VACANTA PE
PAMANT

16, 25, 41 1260

410
M 2021
07469

15/10/2021 182444 SC BIOFARM SA EXTRAVALERIANIC
CARDIO

5, 35 1261

411
M 2021
07476

15/10/2021 182486 INSPIRE MOVEMENT
SRL

INSPIRE MOVEMENT 35, 41 1261

412
M 2021
07485

15/10/2021 182176 LELAND PIZZA S.R.L. mamamia 35, 39, 43 1261

413
M 2021
07489

15/10/2021 182301 LANTMANNEN
UNIBAKE ROMANIA
SA
ELIT SRL

Motz 30 1262

414
M 2021
07495

15/10/2021 182246 CARTEL COFFEE
ROASTER S.R.L.

35, 39, 43 1262

415
M 2021
07498

15/10/2021 182211 HOME 4 YOU
IMOBILIARE

Home4You 35, 36, 37,
41, 42, 43

1263

416
M 2021
07499

15/10/2021 182413 S.R.D. SODERO
MARKET G.I.E.

SODERO 6, 7, 9, 11,
22, 35, 37,
42

1265

417
M 2021
07502

16/10/2021 182610 ALEXANDRU FLORIN
DINU

SMS alert 38, 42 1277

418
M 2021
07505

18/10/2021 182548 CRUCEA WIND FARM
SRL

HIDRO-WIND 40 1278

419
M 2021
07508

18/10/2021 182490 ONIBON FASHION
FORWARD SRL

onibon FASHION
FORWARD

25, 35 1278
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420
M 2021
07512

18/10/2021 182288 DASO-CADO SRL DASO CADO
PROFESSIONAL
SPORT MACHINES

28 1279

421
M 2021
07514

18/10/2021 182305 SC NORI DE ZAHAR
SRL

NORI DE ZAHAR 30 1279

422
M 2021
07519

18/10/2021 182503 OTP BANK ROMANIA
S.A.

Atlasul Banilor by OTP
Bank

9, 35, 36,
38, 42

1279

423
M 2021
07523

18/10/2021 182320 ANA-RUXANDRA
CUC

HESS Quality food 5, 29, 30 1281

424
M 2021
07535

19/10/2021 182682 MIHAIL PAUTOV DR M 35, 41, 42 1283

425
M 2021
07540

19/10/2021 182420 IRINA ROSU COLECTII DULCI 30, 35 1283

426
M 2021
07545

19/10/2021 182243 H.BEBE&MOMMY
SRL

Hbebe 25 1283

427
M 2021
07553

19/10/2021 182443 ALIN-GEORGIAN
ZAMFIRA

Bucate Bogate
TRADIŢIA DE A FACE
BUN

29, 35 1284

428
M 2021
07566

19/10/2021 182386 UPVENTURIA SRL VreauSaVin 41 1284

429
M 2021
07571

20/10/2021 182461 BANCA COMERCIALA
ROMANA SA

IQ Digital 35, 36 1285

430
M 2021
07573

20/10/2021 182263 FLORIN HĂLMĂGEAN SHAKERZ WE MIX
YOUR PARTY

41, 43 1285

431
M 2021
07578

20/10/2021 182265 BUREDO
PRODUCTION S.R.L.

my maia 30, 35 1286

432
M 2021
07587

20/10/2021 182244 SEEK & PROTECT
S.R.L.

SEEK & PROTECT 45 1288

433
M 2021
07590

20/10/2021 182505 S.C. MAKEDESIGN
COMPANY S.R.L.

Blue Line 24 1288

434
M 2021
07592

20/10/2021 182290 THE COCA-COLA
COMPANY

INTERGALACTIC 32 1288

435
M 2021
07596

20/10/2021 182326 GSK CONSUMER
HEALTHCARE SARL

FENINATURAL 5 1289

436
M 2021
07599

20/10/2021 182694 HIPPOS
ADVERTISING SRL

HIPPOS 35, 42 1289

437
M 2021
07600

20/10/2021 182689 NINENINE:WORLD
WIDE
COMMUNICATION
S.R.L.

99 NINENINE WORLD
WIDE

35, 42 1290

438
M 2021
07602

20/10/2021 182590 ANM LAKE RESORT NATALYA 37 1290

439
M 2021
07603

20/10/2021 182693 IDENTIKON S.R.L. identikon 35, 42 1292

440
M 2021
07605

21/10/2021 182316 CRISTIAN-MIHAI
PANĂ

Bestoryteller 41 1293

441
M 2021
07610

21/10/2021 182278 BIANCA
GEORGESCU

TINY TOES 25 1293

442
M 2021
07619

21/10/2021 182193 TIBBETT LOGISTICS
MANAGEMENT SRL

www.championsline.com
champions line

35, 39 1294
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443
M 2021
07621

21/10/2021 182684 ASOCIATIA HELP
ONE CHILD THRIVE
- ASOCIATIA AJUTA
UN COPIL SA
PROSPERE

HOCT HELP ONE
CHILD THRIVE

36 1294

444
M 2021
07624

21/10/2021 182194 TIBBETT LOGISTICS
MANAGEMENT SRL

La Notaru'
supermarket

35 1295

445
M 2021
07626

21/10/2021 182723 SC ROMSTAL IMPEX
SRL

dëzit 1, 2 1295

446
M 2021
07628

21/10/2021 182264 BUCUR FLORIN
CONF TEXTIL S.R.L.

FLORICHIO 18, 25, 40 1301

447
M 2021
07629

21/10/2021 182396 CONSTANTIN
BUNGAU

BAUTIN 37, 42 1301

448
M 2021
07644

22/10/2021 182423 SMART BARBER
SOLUTIONS S.R.L

iBarber.ro 21, 35, 44 1302

449
M 2021
07648

22/10/2021 182482 CAMERA DE
COMERT SI
INDUSTRIE
BILATERALA
ROMANIA - BELGIA

CAMERA DE
COMERT SI
INDUSTRIE
BILATERALA
ROMANIA-BELGIA

35, 36, 45 1303

450
M 2021
07655

22/10/2021 182240 MIHALI ART S.R.L. MIHALI ART 16, 19, 35,
37, 41, 42

1303

451
M 2021
07662

22/10/2021 182388 LILA ROSSA
ENGROS SRL

mastela 12, 16, 20,
28

1305

452
M 2021
07666

22/10/2021 182201 DUPLICATO MEDIA
D.O.O.

CINESTAR 9, 16, 35,
41

1306

453
M 2021
07668

22/10/2021 182560 MIRCEA-BOGDAN
PETRE

I SUCCESS 35, 41 1307

454
M 2021
07670

22/10/2021 182259 AIS PRODIMPEX SRL AIS natural line 1990 3, 5, 10, 35 1309

455
M 2021
07671

22/10/2021 182260 AIS PRODIMPEX SRL AIS med care 1990 3, 5, 10, 35 1310

456
M 2021
07674

23/10/2021 182561 MIRCEA-BOGDAN
PETRE

BOSS lounge 35, 41, 43 1311

457
M 2021
07676

02/11/2021 182717 SMILE DESIGN
STUDIO SRL

d dental art what a
smile!

44 1312

458
M 2021
07692

25/10/2021 182400 NANI NANI BEBELUS
SRL

NANI NANI 9, 16, 41,
44

1313

459
M 2021
07698

25/10/2021 182338 CLEVER MEDIA
NETWORK SRL

Talk-News 16, 35, 38,
41, 42

1315

460
M 2021
07700

25/10/2021 182339 CLEVER MEDIA
NETWORK SRL

MECIUL VIEŢII 16, 35, 38,
41

1320

461
M 2021
07704

26/10/2021 182476 ARINVEST HOLDING
SRL

43 1323

462
M 2021
07705

26/10/2021 182344 GREEN VISION
THIRTEEN S.R.L.

Lili Vanili ITALIAN ICE
CREAM

30 1324

463
M 2021
07708

26/10/2021 182345 GREEN VISION
THIRTEEN S.R.L.

LILI'S
CAFE.BAR.RESTAURANT

43 1324

464
M 2021
07709

26/10/2021 182387 LILA ROSSA
ENGROS SRL

Lila Care 11, 20, 21 1325
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465
M 2021
07710

26/10/2021 182475 ARINVEST HOLDING
SRL

OLD TOWN SNAIL 43 1325

466
M 2021
07712

26/10/2021 182571 SISTEME DE
VENTILATIE HVAC
SRL

HVAC SYSTEMS State
of the art systems

35, 37, 42 1326

467
M 2021
07714

26/10/2021 182488 MARSILIAN
TECHNOLOGIES

WANDERMA 44 1326

468
M 2021
07718

26/10/2021 182442 ALEXANDRU NASTAS MEDCRAFT 44 1327

469
M 2021
07719

26/10/2021 182439 LILICA-SIMONA
ATINGE

REPTILAND 41 1327

470
M 2021
07723

26/10/2021 182487 AXIPLUS DENT SRL Advanced Dentistry 44 1328

471
M 2021
07724

26/10/2021 182683 OCTAV PENCU stubborn 25 1328

472
M 2021
07730

26/10/2021 182577 NETAGRO SRL STIMseed 1 1328

473
M 2021
07733

26/10/2021 182578 NETAGRO SRL Biostart 1 1329

474
M 2021
07735

26/10/2021 182582 NETAGRO SRL Nitrospeed 1 1329

475
M 2021
07736

26/10/2021 182539 LILA ROSSA
ENGROS SRL

nunukids 3, 12, 20,
28

1329

476
M 2021
07744

27/10/2021 182713 SC NEGOCIAT.RO
SRL

Negociat.ro e
magazinul tau

35 1329

477
M 2021
07758

27/10/2021 182445 MIHÁLY EDE M MIHÁLY ÉS FIAI 32, 33 1330

478
M 2021
07760

27/10/2021 182611 KARNE.RO SOCIETY
SRL

KARNE RO 29 1330

479
M 2021
07762

27/10/2021 182208 KT & G
CORPORATION

BOHEM BLUE 34 1331

480
M 2021
07765

27/10/2021 182209 KT & G
CORPORATION

BOHEM IVORY 34 1331

481
M 2021
07766

27/10/2021 182210 KT & G
CORPORATION

BOHEM RED 34 1331

482
M 2021
07772

27/10/2021 182416 S.C. 2A FARM S.R.L. Essentivum GOLD
PharmA-Z

5 1332

483
M 2021
07776

27/10/2021 182417 S.C. 2A FARM S.R.L. OSTEO VITAL GOLD
PharmA-Z

5 1333

484
M 2021
07777

27/10/2021 182612 S.C. 2A FARM S.R.L. PharmA-Z
PROSTATIS Zn+B6
supliment alimentar

5 1334

485
M 2021
07778

27/10/2021 182414 S.C. 2A FARM S.R.L. REVIGO IMUNITY
PharmA-Z

5 1335

486
M 2021
07779

27/10/2021 182415 S.C. 2A FARM S.R.L. Sinutens forte PharmA-
Z

5 1336

487
M 2021
07781

27/10/2021 182398 LUCA GLOBAL
GROUP SRL

LUCA 19, 20, 35,
37, 39, 40

1337

488
M 2021
07793

28/10/2021 182362 DAN BALABAN WOS WORLD OF
SANDWICHES

30, 35, 43 1339
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489
M 2021
07794

28/10/2021 182485 VASILICA NELU
GAVRILA

CHOCOLINE 7, 11, 35 1339

490
M 2021
07795

28/10/2021 182436 REGAL
DEVELOPMENT SRL

HANUL CU NOROC H
N

43 1340

491
M 2021
07796

28/10/2021 182613 FLOREA GRIGORE ACAPULCO EVENTS
RESTAURANT &
GARDEN

30, 39, 41,
43

1340

492
M 2021
07797

28/10/2021 182363 DAN BALABAN WOS fast gourmet 30, 35, 43 1342

493
M 2021
07799

28/10/2021 182437 HUGO E AMICII SRL HUGO 30, 43 1343

494
M 2021
07806

28/10/2021 182238 INTEGRA NEW SRL INTEGRA Calitatea
cărnii

29, 35 1343

495
M 2021
07808

29/10/2021 182614 GALAXY RESIDENT
SRL

Galaxy RESIDENCE 35 1345

496
M 2021
07810

03/11/2021 182615 LEJEREANU S.R.L. OBR 32 1346

497
M 2021
07812

29/10/2021 182616 CLUB SPORTIV
MUNICIPAL PLOIESTI

CLUB SPORTIV
MUNICIPAL PLOIESTI

41 1346

498
M 2021
07814

29/10/2021 182617 VALVIS HOLDING SA ALAI 33 1346

499
M 2021
07818

29/10/2021 182500 AROMA PIZZA
INTERNATIONAL SRL

Aroma PIZZA 30, 39, 43 1347

500
M 2021
07819

29/10/2021 182618 LABORATOARELE
SYNLAB SRL

Pentru ca sanatatea ta
este importanta!

42, 44 1347

501
M 2021
07820

29/10/2021 182619 TADIEX SRL OBÂRȘIA LOTRULUI 43 1348

502
M 2021
07827

29/10/2021 182620 OMV PETROM S.A. PETROM 4, 35, 37,
39, 43

1348

503
M 2021
07828

29/10/2021 182621 DURARTE SRL TRICOU DEȘTEPT 25, 40 1350

504
M 2021
07830

29/10/2021 182622 SC ELECTRONICS
SUPORT DIVISION
SRL

ESD 9, 35, 37,
39, 42

1350

505
M 2021
07841

31/10/2021 182630 SC EYEZEN SRL OTTICA 9 1351

506
M 2021
07844

01/11/2021 182735 WEBER 2000 SRL ANGEL 1, 4 1351

507
M 2021
07860

01/11/2021 182631 EK INSTAL VEST SRL EK INSTAL GAZE
NATURALE

35, 37 1351

508
M 2021
07861

01/11/2021 182632 DENISA MARIA TARA
TARA WILD RIDE SRL

wild ride tours &
training

39, 41 1352

509
M 2021
07862

01/11/2021 182633 ROHAG PHARMA
SRL

ROHAG 5, 35, 44 1352

510
M 2021
07866

01/11/2021 182634 SANNIO
MANAGEMENT SRL

AMAVI GARDEN 43 1353

511
M 2021
07867

01/11/2021 182635 TOLLIN MICHELE MIKI CRUNCH 43 1353

512
M 2021
07868

01/11/2021 182769 K NOI CLEANING
S.R.L.

K NOI 37 1353
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513
M 2021
07870

01/11/2021 182636 CRISTINA VULTUR VIP BANK 45 1354

514
M 2021
07874

01/11/2021 182637 VLAD DIMA Locanda del Vino
FONDATO 2021

33, 35 1354

515
M 2021
07876

01/11/2021 182638 SC XYLINO NATURAL
HOME STYLE SRL

XYLINO Natural Home
Style

19, 20, 35,
40

1355

516
M 2021
07878

11/11/2021 182639 SAPRO SRL Ziarul mileniului
trei Observator de
Constanța

35, 41 1355

517
M 2021
07879

05/11/2021 182640 SECTIO AUREA SRL SECTIO AUREA 42 1357

518
M 2021
07886

23/11/2021 182641 DRUMUL CARULUI
SRL

HANUL LUI FILUT 35, 43 1357

519
M 2021
07887

02/11/2021 182710 CHE. COSMEDICA
SRL

COSMEDICA
CHIRURGIE
PLASTICĂ ȘI
ESTETICĂ

44 1357

520
M 2021
07892

02/11/2021 182572 FLORIN ADRIAN
MARIS

MARIS APARTMENTS 36, 43 1358

521
M 2021
07912

03/11/2021 182653 CER CARGO
HOLDING
SE EUROPAI
RESZVENYTARSASAG

CER 39 1358

522
M 2021
07913

03/11/2021 182654 ENERGOTECH SA Energotech 37, 42 1358

523
M 2021
07923

03/11/2021 182655 ANTONIA TRUSCA terra sat 35, 38, 41 1359

524
M 2021
07929

04/11/2021 182656 SC PISCICOLA
PRAHOVA SRL

Delta dintre sate
PISCICOLA
PRAHOVA

29, 31, 35,
39

1364

525
M 2021
07936

04/11/2021 182657 FITFOR COM S.R.L. RK REZIDENTIAL 36, 37 1365

526
M 2021
07939

04/11/2021 182658 VIRGIN
ENTERPRISES
LIMITED

VIRGIN 3 1365

527
M 2021
07947

04/11/2021 182659 S.C. GLOBAL
MARKETING ELITE
S.R.L.

BeeFit 25, 41, 43 1366

528
M 2021
07953

04/11/2021 182660 SC ROYAL ESTATES
& BUILDINGS SRL

PRIMAVERA
ESPLANADA

35, 36, 37 1366

529
M 2021
07954

04/11/2021 182661 SC ROYAL ESTATES
& BUILDINGS SRL

Totul prinde viață
PRIMAVERA
ESPLANADA

35, 36, 37 1367

530
M 2021
07955

04/11/2021 182662 SC ROYAL ESTATES
& BUILDINGS SRL

Totul prinde viață 35, 36, 37 1367

531
M 2021
07961

05/11/2021 182663 SC TERRAVERDE
SRL

Terra Verde 29, 30, 39,
41, 42, 43

1368

532
M 2021
07965

05/11/2021 182664 CPG TEHALARM 2020
S.R.L.

CPG TEHALARM 2020 45 1368

533
M 2021
07966

05/11/2021 182665 DURARTE SRL CROSSMARK 25 1369
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534
M 2021
07969

05/11/2021 182669 CARRE LINE TEXTIL
SRL

CARRÉ 25 1369

535
M 2021
07982

05/11/2021 182670 SC ROYAL ESTATES
& BUILDINGS SRL

TACTICAL PARK 35, 41 1369

536
M 2021
07994

08/11/2021 182643 ASOCIATIA
PRIETENILOR
CAMINO DE
SANTIAGO

Camino de România 16, 39, 41,
43

1370

537
M 2021
08009

08/11/2021 182691 DANIEL SIRBU RELY REALTY 36 1370

538
M 2021
08010

08/11/2021 182671 SOFPREST
PROTECT SERVICE
SRL

SPS SOFPREST
PROTECT SERVICE

45 1371

539
M 2021
08012

08/11/2021 182672 DAN-ALEXANDRU
MARIAN

ENGINEERING
RECIPES

42 1371

540
M 2021
08023

08/11/2021 182674 DEPOZITUL
DE TABLA
INTERNATIONAL SRL

RUBIKON 6 1371

541
M 2021
08025

09/11/2021 182675 PIVOVARY
STAROPRAMEN
S.R.O.

PRAHA PREMIUM
PILSNER LAGER
INSPIRED BY
PRAGUE

32 1372

542
M 2021
08026

09/11/2021 182676 PIVOVARY
STAROPRAMEN
S.R.O.

PRAHA BY
Staropramen
PREMIUM PILSNER
LAGER INSPIRED
BY PRAGUE AS
BOLD AS PRAGUE
AS SMOOTH AS
PILSNER LAGER

32 1372

543
M 2021
08043

09/11/2021 182677 VASCAR SA Moldova ÎN BUCATE
PASTRAMĂ Dichisită

29, 35 1373

544
M 2021
08046

09/11/2021 182678 EGGS CUP EGGSCUP EGGS &
COFFEE

29, 30, 43 1373

545
M 2021
08047

09/11/2021 182679 DANTE
INTERNATIONAL SA

eMAG - Black Friday -
Ziua cu cele mai multe
reduceri din an

9, 35, 42 1374

546
M 2021
08049

09/11/2021 182697 PAPITA
DISTRIBUTION SRL

SPECTRA 3 1375

547
M 2021
08052

09/11/2021 182627 MIRCEA-BOGDAN
PETRE
ŞTEFANIA LUIZA
BUTARU

CONFORT ZONE
LOVE IS SPOKEN
HERE Tashenka

18, 20, 35,
43, 44

1376

548
M 2021
08053

09/11/2021 182680 HENRI MAILLARDET
AG

CELLINI
RESIDENCES -
SUSTAINABLE
LUXURY LIVING

37, 42 1377

549
M 2021
08057

09/11/2021 182626 MIRCEA-BOGDAN
PETRE
SIMONA IONELA
BUTARU

Desculț in iarbă 35, 41 1378
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550
M 2021
08064

10/11/2021 182686 CLUBUL SPORTIV
MUNICIPAL ORADEA

CSM ORADEA 35, 41 1379

551
M 2021
08065

10/11/2021 182705 HIGH A & M
SECURITY

B-HIGH 35, 37 1379

552
M 2021
08066

10/11/2021 182706 SC METAV SA ABOVE 35, 36, 37 1380

553
M 2021
08072

10/11/2021 182688 CLUBUL SPORTIV
MUNICIPAL ORADEA

F.C. BIHOR ORADEA 35, 41 1380

554
M 2021
08078

10/11/2021 182707 INTERTOY ZONE NORIEL AVENTURA 28 1381

555
M 2021
08089

10/11/2021 182708 TOTAL ONE
CONSTRUCT SRL

EVIA 36, 37 1381

556
M 2021
08093

10/11/2021 182741 CS ANALYTIQS SRL 1MINUS1 9, 35, 36,
41, 42

1382

557
M 2021
08103

11/11/2021 182742 SC TUFĂNESCU
GROOMING SRL

frizerim 44 1383

558
M 2021
08108

11/11/2021 182592 COSMIN TOBOLCEA PROTOBY 11, 35, 37,
42

1384

559
M 2021
08110

11/11/2021 182743 CASIMA SERV SRL FAIN SHOP 25 1384

560
M 2021
08115

11/11/2021 182593 DAO SHOP ONLINE
SRL

DAO 3, 4, 7, 9,
11, 17, 21,
35

1384

561
M 2021
08116

11/11/2021 182744 DISTINCT BARBERS
SRL

DISTINCT
BARBERSHOP

35, 44 1387

562
M 2021
08127

11/11/2021 182745 ASCENDIA SA ASCENDIA 9, 41 1388

563
M 2021
08131

11/11/2021 182746 CONSIGMA
PARTNERS SRL

ONE Club 30, 34, 35,
41, 43

1388

564
M 2021
08132

11/11/2021 182747 CONSIGMA
PARTNERS SRL

ONE Tobacco 1, 3, 4, 9,
16, 34, 35

1388

565
M 2021
08133

11/11/2021 182748 ASCENDIA SA EduTeca 9, 41, 42 1390

566
M 2021
08135

11/11/2021 182749 NATURPHARMA
BULGARIA EOOD

UROREN 5 1390

567
M 2021
08137

11/11/2021 182750 FEDERAȚIA ROMÂNĂ
DE TEQBALL

FRTEQ 16, 35, 41 1391

568
M 2021
08139

11/11/2021 182771 DATALOG INVEST
SRL

Păstrăm tradițiile 35, 41 1391

569
M 2021
08143

12/11/2021 182751 MIRELA SPĂTARU Fabrica de gânduri
bune

41 1392

570
M 2021
08144

12/11/2021 182752 SC TERRAVERDE
SRL

HANUL CU URSI 29, 41, 43 1392

571
M 2021
08147

12/11/2021 182753 PIGULIN FRUIT
IMPORT SRL

Pegasus gold 16 1393

572
M 2021
08165

12/11/2021 182754 PENCIU PASCU
VASILE SERGIU PFA

Lădița cu bunătăți 29 1393

573
M 2021
08166

12/11/2021 182755 RIVIERA BIKE SRL RIVIERA WORKS 35 1394
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574
M 2021
08169

12/11/2021 182756 ELITON TRANS SRL elitontrans We drive.
We lead

37, 39 1396

575
M 2021
08175

13/11/2021 182757 SORIN PLATON 5, 37 1396

576
M 2021
08179

15/11/2021 182758 SC DECO CENTER
SRL

DECO DAYS interior
design accelerator

35, 41 1397

577
M 2021
08182

15/11/2021 182759 LILIANA-ADRIANA
PAUN

EDEN BRIDE-ROCHII
DE MIREASA

25 1398

578
M 2021
08186

15/11/2021 182760 ALEXANDRU
CONSTANTIN POP

Barber Kiosk 35, 44 1398

579
M 2021
08197

15/11/2021 182761 ANAMARIA-LUCIA
MORAR

CREȘTEM FRUMOS 41, 43 1398

580
M 2021
08200

15/11/2021 182762 PRIMONET RO ALTORA OTHERS'
ARE BETTER

9, 16, 24,
26, 34, 35

1399

581
M 2021
08203

15/11/2021 182695 DEPOSIB EXPERT
S.R.L.

DEPOSIB 6, 19, 35 1400

582
M 2021
08206

15/11/2021 182696 DYAD STONE
TRANSPORT SRL

DYAD 19 1401

583
M 2021
08207

15/11/2021 182763 BURSA DE VALORI
BUCURESTI SA

BVB RESEARCH HUB 36 1401

584
M 2021
08208

15/11/2021 182764 BURSA DE VALORI
BUCURESTI SA

AeRO Growth Market 36 1402

585
M 2021
08209

15/11/2021 182765 BURSA DE VALORI
BUCURESTI SA

AeRO Authorized
Advisor

36 1402

586
M 2021
08220

16/11/2021 182772 DUTY SECURITY
SISTEM SRL

DUTY SECURITY
SISTEM

45 1402

587
M 2021
08222

16/11/2021 182773 PROTECT KRONOS
IMPEX SRL

BURLESQUE
EVENTS

43 1403

588
M 2021
08227

16/11/2021 182774 CENTRU BODY
POSITIVE SRL

Body Positive Bp 44 1403

589
M 2021
08230

18/11/2021 182775 SC ORKLA FOODS
ROMANIA SA

Linco 29, 30, 35,
39

1403

590
M 2021
08231

18/11/2021 182776 SC ORKLA FOODS
ROMANIA SA

Linco PATISERO 30, 35, 39 1404

591
M 2021
08232

18/11/2021 182777 SC ORKLA FOODS
ROMANIA SA

Linco neața 29, 30, 35,
39

1404

592
M 2021
08233

16/11/2021 182646 ARTOIL SRL ArtEnergy 4, 35, 39,
40

1405

593
M 2021
08238

16/11/2021 182778 WOLF BROTHERS
CINEMA SRL

STRIPED SINS 35, 41 1405

594
M 2021
08241

16/11/2021 182779 YOUTH ESSENTIALS
SRL

Youth Essentials 5 1406

595
M 2021
08247

16/11/2021 182780 S.C. SMART TOTAL
VENDING SRL

CHOOSE SMART
PROFESSIONAL
VENDING

7, 11, 30,
35

1406

596
M 2021
08255

16/11/2021 182781 CASIANA DUSA
MIHAI ARON

Winvesting World 35 1408

597
M 2021
08257

17/11/2021 182782 ARMADA SECURITY ARMADA SECURITY 45 1409
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598
M 2021
08259

17/11/2021 182783 CRISTIAN
ALEXANDRU
PETRESCU

Atelier Cristian
Petrescu

6, 20 1409

599
M 2021
08260

17/11/2021 182784 MAISON MEX SRL MAISONMEX 11, 18, 20,
22, 28

1410

600
M 2021
08263

17/11/2021 182785 ALEXANDRU
MACARIE
BOGDAN MACARIE

Allegria Hotel 35, 39, 41,
43

1410

601
M 2021
08265

17/11/2021 182650 FLORIANA - DANIELA
POPESCU

STARS OF SONG 41 1411

602
M 2021
08293

18/11/2021 182687 HOLIDAY PLAN TOUR
S.R.L.

H LIDAY PLAN 39, 43 1411

603
M 2021
08319

19/11/2021 182575 SMART TECHEQUIP
SRL

OCVITEH 9 1411

604
M 2021
08320

19/11/2021 182668 CONSTANTIN
ROMANESCU

SNACK 4 YOU 29, 35 1412

605
M 2021
08342

19/11/2021 182703 OIL TERMINAL SUD
SRL

Regina din Sud 29 1412

606
M 2021
08355

22/11/2021 182709 IONELA GAVRILĂ satul lui Moș Crăciun 28, 41 1412

607
M 2021
08366

22/11/2021 182721 OANA BEATRICE
PREOTESCU

NEOKLEIN For
Healthy Cooking

21, 35 1413

608
M 2021
08412

23/11/2021 182511 ADRIAN - MIHAI
MIHĂILĂ

ADI MIHAILA THE
HITMAN

35, 38, 41 1413

609
M 2021
08468

24/11/2021 182690 DN FOUND SA turabo 11, 30, 35,
43

1415

610
M 2021
08510

26/11/2021 182712 DONALAM SRL HYBORN 6, 35, 42 1416

611
M 2021
08511

26/11/2021 182711 DONALAM SRL NEUTREEL 6, 35, 42 1421

612
M 2021
08512

26/11/2021 182699 DONALAM SRL DONALAM 6, 35, 42 1426

613
M 2021
08577

30/11/2021 182786 OMS SECURITY
MIND SRL

OMS SECURITY
MIND

45 1432

614
M 2021
08586

02/12/2021 182673 ANDREI NICHIFOR CITY PRINT 16, 35 1432

615
M 2021
08587

02/12/2021 182700 BROMAN BUCOVINA
S.R.L.

BROMAN 7, 8 1432

616
M 2021
08588

02/12/2021 182725 NINJA SECURITY
S.R.L.

NINJA SECURITY 35, 37, 38,
39, 41, 45

1433
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(111) (210)

182156 M 2021 06859 1153
182171 M 2016 03294 973
182172 M 2015 06482 962
182173 M 2016 07553 983
182174 M 2020 04141 1001
182175 M 2020 04142 1002
182176 M 2021 07485 1261
182177 M 2016 03736 977
182178 M 2020 05818 1007
182179 M 2021 06221 1104
182180 M 2020 06036 1008
182181 M 2016 01163 970
182182 M 2021 07005 1157
182183 M 2021 06903 1155
182184 M 2021 06936 1156
182185 M 2016 03119 972
182186 M 2015 07594 962
182187 M 2021 06824 1148
182188 M 2021 06822 1147
182189 M 2016 03700 976
182190 M 2014 08388 954
182191 M 2021 07091 1184
182192 M 2016 03264 972
182193 M 2021 07619 1294
182194 M 2021 07624 1295
182195 M 2021 07211 1202
182196 M 2021 05063 1048
182197 M 2016 01347 971
182198 M 2021 07349 1244
182199 M 2021 00434 1014
182200 M 2021 04962 1046
182201 M 2021 07666 1306
182202 M 2021 06624 1124
182203 M 2021 06516 1113
182204 M 2016 08192 986
182205 M 2016 07191 981
182206 M 2015 06616 962
182207 M 2021 07168 1187
182208 M 2021 07762 1331
182209 M 2021 07765 1331
182210 M 2021 07766 1331
182211 M 2021 07498 1263
182212 M 2021 06046 1088

Nr. marcă Nr. depozit pag.
182213 M 2016 03608 974
182214 M 2016 03610 976
182215 M 2016 06086 980
182216 M 2015 05782 960
182217 M 2015 05783 960
182218 M 2020 08538 1013
182219 M 2021 04965 1047
182220 M 2021 05999 1087
182221 M 2020 07220 1010
182222 M 2021 06524 1114
182223 M 2021 06523 1114
182224 M 2021 05309 1058
182225 M 2016 03563 974
182226 M 2015 07790 967
182227 M 2021 07399 1252
182228 M 2021 07287 1223
182229 M 2021 07296 1224
182230 M 2021 07182 1189
182231 M 2021 04770 1044
182232 M 2016 05935 979
182233 M 2021 07392 1250
182234 M 2021 07467 1260
182235 M 2021 06531 1115
182236 M 2021 06769 1143
182237 M 2021 06770 1144
182238 M 2021 07806 1343
182239 M 2021 06437 1111
182240 M 2021 07655 1303
182241 M 2021 05904 1083
182242 M 2015 05344 958
182243 M 2021 07545 1283
182244 M 2021 07587 1288
182245 M 2021 03389 1025
182246 M 2021 07495 1262
182247 M 2015 00966 956
182248 M 2015 00967 956
182249 M 2015 00968 956
182250 M 2015 00969 957
182251 M 2015 00970 957
182252 M 2015 02889 957
182253 M 2015 05153 958
182254 M 2016 08010 984
182255 M 2015 00353 955

Nr. marcă Nr. depozit pag.
182256 M 2016 08011 985
182257 M 2016 08012 985
182258 M 2021 07096 1184
182259 M 2021 07670 1309
182260 M 2021 07671 1310
182261 M 2021 07282 1222
182262 M 2021 07174 1189
182263 M 2021 07573 1285
182264 M 2021 07628 1301
182265 M 2021 07578 1286
182266 M 2016 06431 980
182267 M 2021 07046 1166
182268 M 2021 07037 1163
182269 M 2021 07038 1163
182270 M 2021 07040 1164
182271 M 2021 07041 1164
182272 M 2021 07042 1165
182273 M 2021 07044 1165
182274 M 2021 07270 1215
182275 M 2021 07269 1215
182276 M 2021 07267 1214
182277 M 2021 07277 1216
182278 M 2021 07610 1293
182279 M 2015 07925 967
182280 M 2021 04958 1045
182281 M 2021 06452 1111
182282 M 2021 06886 1154
182283 M 2021 06887 1154
182284 M 2016 06833 981
182285 M 2016 03263 972
182286 M 2018 08019 997
182287 M 2018 07904 997
182288 M 2021 07512 1279
182289 M 2014 00788 954
182290 M 2021 07592 1288
182291 M 2021 07110 1184
182292 M 2021 07109 1184
182293 M 2020 04881 1002
182294 M 2021 05917 1085
182295 M 2021 05084 1053
182296 M 2015 05900 961
182297 M 2015 05897 961
182298 M 2021 06857 1153
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182299 M 2016 08126 985
182300 M 2015 05831 961
182301 M 2021 07489 1262
182302 M 2021 07466 1259
182303 M 2019 07679 1000
182304 M 2021 07012 1159
182305 M 2021 07514 1279
182306 M 2020 06648 1009
182307 M 2021 07060 1167
182308 M 2014 08539 954
182309 M 2016 07383 981
182310 M 2021 07082 1177
182311 M 2021 07326 1232
182312 M 2021 07251 1210
182313 M 2021 07328 1237
182314 M 2021 05394 1060
182315 M 2021 05097 1054
182316 M 2021 07605 1293
182317 M 2013 04961 953
182318 M 2021 07126 1186
182319 M 2021 07087 1183
182320 M 2021 07523 1281
182321 M 2017 00351 989
182322 M 2017 00350 988
182323 M 2021 06568 1116
182324 M 2021 07214 1203
182325 M 2015 05824 960
182326 M 2021 07596 1289
182327 M 2021 07033 1162
182328 M 2021 06433 1110
182329 M 2021 07325 1232
182330 M 2021 07215 1204
182331 M 2021 07216 1204
182332 M 2021 06705 1127
182333 M 2016 07587 983
182334 M 2021 03100 1023
182335 M 2016 07520 982
182336 M 2016 07519 982
182337 M 2016 02136 971
182338 M 2021 07698 1315
182339 M 2021 07700 1320
182340 M 2012 03331 953
182341 M 2021 07119 1185

Nr. marcă Nr. depozit pag.
182342 M 2021 07124 1186
182343 M 2021 07020 1162
182344 M 2021 07705 1324
182345 M 2021 07708 1324
182346 M 2021 06779 1145
182347 M 2015 08482 969
182348 M 2021 06684 1127
182349 M 2021 06231 1105
182350 M 2021 05663 1070
182351 M 2021 04736 1044
182352 M 2021 06154 1102
182353 M 2021 06606 1118
182354 M 2021 06603 1117
182355 M 2021 06607 1118
182356 M 2021 06611 1121
182357 M 2021 06609 1119
182358 M 2021 06610 1120
182359 M 2021 02681 1017
182360 M 2021 01237 1014
182361 M 2016 08733 987
182362 M 2021 07793 1339
182363 M 2021 07797 1342
182364 M 2017 00871 991
182365 M 2021 07053 1167
182366 M 2021 06222 1105
182367 M 2021 06317 1106
182368 M 2021 06409 1110
182369 M 2020 05449 1006
182370 M 2020 05450 1006
182371 M 2020 05706 1007
182372 M 2016 03046 971
182373 M 2021 06999 1157
182374 M 2015 07714 966
182375 M 2017 00812 991
182376 M 2021 04439 1039
182377 M 2021 07278 1217
182378 M 2021 07280 1217
182379 M 2015 08347 968
182380 M 2015 08484 970
182381 M 2016 06834 981
182382 M 2016 08754 987
182383 M 2016 07781 983
182384 M 2021 06639 1124

Nr. marcă Nr. depozit pag.
182385 M 2016 04783 977
182386 M 2021 07566 1284
182387 M 2021 07709 1325
182388 M 2021 07662 1305
182389 M 2021 07452 1255
182390 M 2021 07459 1259
182391 M 2021 07454 1256
182392 M 2016 06077 979
182393 M 2016 08436 986
182394 M 2021 07197 1196
182395 M 2016 05413 978
182396 M 2021 07629 1301
182397 M 2021 07396 1251
182398 M 2021 07781 1337
182399 M 2021 05924 1085
182400 M 2021 07692 1313
182401 M 2021 06618 1122
182402 M 2016 07968 984
182403 M 2016 06564 980
182404 M 2016 05902 979
182405 M 2021 05314 1059
182406 M 2021 06743 1135
182407 M 2021 06749 1137
182408 M 2021 06752 1140
182409 M 2021 06855 1149
182410 M 2012 06750 953
182411 M 2021 05981 1086
182412 M 2021 06765 1141
182413 M 2021 07499 1265
182414 M 2021 07778 1335
182415 M 2021 07779 1336
182416 M 2021 07772 1332
182417 M 2021 07776 1333
182418 M 2021 06552 1115
182419 M 2021 07013 1161
182420 M 2021 07540 1283
182421 M 2017 00067 988
182422 M 2021 06673 1126
182423 M 2021 07644 1302
182424 M 2014 08602 955
182425 M 2021 07072 1168
182426 M 2021 05548 1066
182427 M 2021 07203 1198
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182428 M 2021 07360 1246
182429 M 2017 00599 990
182430 M 2017 00598 989
182431 M 2019 07538 1000
182432 M 2017 00714 990
182433 M 2021 07228 1208
182434 M 2021 07455 1257
182435 M 2021 07192 1195
182436 M 2021 07795 1340
182437 M 2021 07799 1343
182438 M 2021 07456 1258
182439 M 2021 07719 1327
182440 M 2016 07937 984
182441 M 2021 07445 1254
182442 M 2021 07718 1327
182443 M 2021 07553 1284
182444 M 2021 07469 1261
182445 M 2021 07758 1330
182446 M 2021 05089 1054
182447 M 2021 05697 1072
182448 M 2021 06291 1106
182449 M 2021 05719 1073
182450 M 2021 06201 1104
182451 M 2021 05631 1068
182452 M 2021 05987 1087
182453 M 2021 05817 1074
182454 M 2021 06124 1092
182455 M 2021 05890 1083
182456 M 2021 05679 1072
182457 M 2021 03069 1021
182458 M 2021 03015 1020
182459 M 2021 02510 1015
182460 M 2021 02552 1016
182461 M 2021 07571 1285
182462 M 2021 03744 1026
182463 M 2021 04634 1042
182464 M 2021 05847 1075
182465 M 2021 05911 1083
182466 M 2021 06119 1089
182467 M 2021 06131 1093
182468 M 2021 06132 1096
182469 M 2021 06091 1089
182470 M 2021 06149 1102

Nr. marcă Nr. depozit pag.
182471 M 2018 08418 998
182472 M 2020 08038 1012
182473 M 2021 02514 1015
182474 M 2021 03187 1025
182475 M 2021 07710 1325
182476 M 2021 07704 1323
182477 M 2017 00500 989
182478 M 2021 03141 1024
182479 M 2016 08139 986
182480 M 2021 06086 1088
182481 M 2021 07213 1203
182482 M 2021 07648 1303
182483 M 2021 03124 1024
182484 M 2021 07189 1194
182485 M 2021 07794 1339
182486 M 2021 07476 1261
182487 M 2021 07723 1328
182488 M 2021 07714 1326
182489 M 2021 04964 1047
182490 M 2021 07508 1278
182491 M 2021 06576 1117
182492 M 2021 04524 1041
182493 M 2021 07183 1190
182494 M 2021 07184 1191
182495 M 2021 06711 1131
182496 M 2017 00735 990
182497 M 2021 06977 1157
182498 M 2015 05665 959
182499 M 2021 06975 1156
182500 M 2021 07818 1347
182501 M 2017 00647 990
182502 M 2021 07457 1258
182503 M 2021 07519 1279
182504 M 2017 02212 995
182505 M 2021 07590 1288
182506 M 2020 06508 1009
182507 M 2021 05639 1069
182508 M 2021 05666 1070
182509 M 2021 06151 1102
182510 M 2019 01795 998
182511 M 2021 08412 1413
182512 M 2021 06397 1109
182513 M 2021 03099 1022

Nr. marcă Nr. depozit pag.
182514 M 2021 03090 1021
182515 M 2021 07300 1228
182516 M 2021 03230 1025
182517 M 2021 04022 1028
182518 M 2020 08521 1013
182519 M 2021 04205 1032
182520 M 2021 04463 1040
182521 M 2021 04514 1040
182522 M 2015 08477 969
182523 M 2021 05625 1067
182524 M 2021 03275 1025
182525 M 2021 07299 1227
182526 M 2021 02756 1020
182527 M 2021 07301 1228
182528 M 2021 07339 1242
182529 M 2021 07340 1242
182530 M 2021 07341 1243
182531 M 2021 07343 1243
182532 M 2021 07346 1243
182533 M 2021 07347 1243
182534 M 2021 04449 1039
182535 M 2021 07355 1244
182536 M 2021 07140 1187
182537 M 2021 07212 1202
182538 M 2017 01137 991
182539 M 2021 07736 1329
182540 M 2021 07442 1253
182541 M 2021 04668 1043
182542 M 2021 02860 1020
182543 M 2021 07201 1197
182544 M 2020 07767 1011
182545 M 2021 04452 1040
182546 M 2021 07246 1209
182547 M 2021 06466 1112
182548 M 2021 07505 1278
182549 M 2021 07377 1246
182550 M 2021 05638 1068
182551 M 2021 02646 1017
182552 M 2021 06666 1125
182553 M 2017 01889 993
182554 M 2016 05604 978
182555 M 2020 07715 1010
182556 M 2017 01022 991
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182557 M 2017 02007 993
182558 M 2021 07395 1250
182559 M 2017 02036 994
182560 M 2021 07668 1307
182561 M 2021 07674 1311
182562 M 2021 07294 1224
182563 M 2017 02556 996
182565 M 2015 07620 964
182566 M 2015 07619 963
182567 M 2014 07901 954
182568 M 2021 04684 1043
182569 M 2021 04428 1039
182570 M 2021 02585 1016
182571 M 2021 07712 1326
182572 M 2021 07892 1358
182573 M 2021 07406 1252
182574 M 2021 07320 1229
182575 M 2021 08319 1411
182576 M 2017 01364 992
182577 M 2021 07730 1328
182578 M 2021 07733 1329
182579 M 2021 07315 1229
182580 M 2021 07194 1195
182581 M 2021 06134 1101
182582 M 2021 07735 1329
182583 M 2021 06328 1108
182584 M 2021 06327 1108
182585 M 2016 08425 986
182586 M 2021 05254 1058
182587 M 2021 04167 1029
182588 M 2021 05462 1063
182589 M 2017 02249 995
182590 M 2021 07602 1290
182591 M 2021 07329 1242
182592 M 2021 08108 1384
182593 M 2021 08115 1384
182594 M 2021 05753 1074
182595 M 2021 06158 1103
182596 M 2021 06193 1103
182597 M 2021 06493 1113
182598 M 2021 06495 1113
182599 M 2021 06677 1126
182600 M 2021 06738 1134

Nr. marcă Nr. depozit pag.
182601 M 2021 06809 1147
182602 M 2021 06919 1155
182603 M 2021 07009 1158
182604 M 2021 07085 1182
182605 M 2021 07130 1186
182606 M 2021 07220 1205
182607 M 2021 07221 1207
182608 M 2021 07378 1247
182609 M 2021 07451 1255
182610 M 2021 07502 1277
182611 M 2021 07760 1330
182612 M 2021 07777 1334
182613 M 2021 07796 1340
182614 M 2021 07808 1345
182615 M 2021 07810 1346
182616 M 2021 07812 1346
182617 M 2021 07814 1346
182618 M 2021 07819 1347
182619 M 2021 07820 1348
182620 M 2021 07827 1348
182621 M 2021 07828 1350
182622 M 2021 07830 1350
182623 M 2021 07199 1196
182624 M 2015 05683 960
182625 M 2015 05564 959
182626 M 2021 08057 1378
182627 M 2021 08052 1376
182628 M 2021 07045 1166
182629 M 2017 01437 992
182630 M 2021 07841 1351
182631 M 2021 07860 1351
182632 M 2021 07861 1352
182633 M 2021 07862 1352
182634 M 2021 07866 1353
182635 M 2021 07867 1353
182636 M 2021 07870 1354
182637 M 2021 07874 1354
182638 M 2021 07876 1355
182639 M 2021 07878 1355
182640 M 2021 07879 1357
182641 M 2021 07886 1357
182642 M 2021 07437 1253
182643 M 2021 07994 1370

Nr. marcă Nr. depozit pag.
182644 M 2021 07321 1230
182645 M 2021 07389 1248
182646 M 2021 08233 1405
182647 M 2017 02076 994
182648 M 2015 07918 967
182649 M 2021 05671 1071
182650 M 2021 08265 1411
182651 M 2016 05306 977
182652 M 2021 05715 1073
182653 M 2021 07912 1358
182654 M 2021 07913 1358
182655 M 2021 07923 1359
182656 M 2021 07929 1364
182657 M 2021 07936 1365
182658 M 2021 07939 1365
182659 M 2021 07947 1366
182660 M 2021 07953 1366
182661 M 2021 07954 1367
182662 M 2021 07955 1367
182663 M 2021 07961 1368
182664 M 2021 07965 1368
182665 M 2021 07966 1369
182666 M 2021 07171 1188
182667 M 2021 07170 1188
182668 M 2021 08320 1412
182669 M 2021 07969 1369
182670 M 2021 07982 1369
182671 M 2021 08010 1371
182672 M 2021 08012 1371
182673 M 2021 08586 1432
182674 M 2021 08023 1371
182675 M 2021 08025 1372
182676 M 2021 08026 1372
182677 M 2021 08043 1373
182678 M 2021 08046 1373
182679 M 2021 08047 1374
182680 M 2021 08053 1377
182681 M 2021 06724 1134
182682 M 2021 07535 1283
182683 M 2021 07724 1328
182684 M 2021 07621 1294
182685 M 2021 04584 1041
182686 M 2021 08064 1379
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182687 M 2021 08293 1411
182688 M 2021 08072 1380
182689 M 2021 07600 1290
182690 M 2021 08468 1415
182691 M 2021 08009 1370
182692 M 2021 06354 1109
182693 M 2021 07603 1292
182694 M 2021 07599 1289
182695 M 2021 08203 1400
182696 M 2021 08206 1401
182697 M 2021 08049 1375
182698 M 2017 02699 996
182699 M 2021 08512 1426
182700 M 2021 08587 1432
182701 M 2021 07281 1217
182702 M 2015 08311 968
182703 M 2021 08342 1412
182704 M 2017 00155 988
182705 M 2021 08065 1379
182706 M 2021 08066 1380
182707 M 2021 08078 1381
182708 M 2021 08089 1381
182709 M 2021 08355 1412
182710 M 2021 07887 1357
182711 M 2021 08511 1421
182712 M 2021 08510 1416
182713 M 2021 07744 1329
182714 M 2021 06646 1125
182715 M 2021 07276 1216
182716 M 2021 05777 1074
182717 M 2021 07676 1312
182718 M 2020 08041 1012
182719 M 2019 05274 999
182720 M 2019 05869 999
182721 M 2021 08366 1413
182722 M 2021 04358 1038
182723 M 2021 07626 1295
182724 M 2021 07234 1208
182725 M 2021 08588 1433
182726 M 2021 06318 1107
182727 M 2021 06319 1107
182728 M 2021 07120 1185
182729 M 2021 07450 1254

Nr. marcă Nr. depozit pag.
182730 M 2021 05234 1058
182731 M 2021 05441 1062
182732 M 2021 04265 1035
182733 M 2021 04270 1036
182734 M 2021 02728 1017
182735 M 2021 07844 1351
182736 M 2021 02441 1015
182737 M 2021 05546 1065
182738 M 2021 05545 1064
182739 M 2021 04552 1041
182740 M 2021 04051 1029
182741 M 2021 08093 1382
182742 M 2021 08103 1383
182743 M 2021 08110 1384
182744 M 2021 08116 1387
182745 M 2021 08127 1388
182746 M 2021 08131 1388
182747 M 2021 08132 1388
182748 M 2021 08133 1390
182749 M 2021 08135 1390
182750 M 2021 08137 1391
182751 M 2021 08143 1392
182752 M 2021 08144 1392
182753 M 2021 08147 1393
182754 M 2021 08165 1393
182755 M 2021 08166 1394
182756 M 2021 08169 1396
182757 M 2021 08175 1396
182758 M 2021 08179 1397
182759 M 2021 08182 1398
182760 M 2021 08186 1398
182761 M 2021 08197 1398
182762 M 2021 08200 1399
182763 M 2021 08207 1401
182764 M 2021 08208 1402
182765 M 2021 08209 1402
182766 M 2021 07249 1209
182767 M 2021 05045 1048
182768 M 2020 01083 1001
182769 M 2021 07868 1353
182770 M 2021 07187 1194
182771 M 2021 08139 1391
182772 M 2021 08220 1402

Nr. marcă Nr. depozit pag.
182773 M 2021 08222 1403
182774 M 2021 08227 1403
182775 M 2021 08230 1403
182776 M 2021 08231 1404
182777 M 2021 08232 1404
182778 M 2021 08238 1405
182779 M 2021 08241 1406
182780 M 2021 08247 1406
182781 M 2021 08255 1408
182782 M 2021 08257 1409
182783 M 2021 08259 1409
182784 M 2021 08260 1410
182785 M 2021 08263 1410
182786 M 2021 08577 1432
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Denumire marcă Nr. depozit pag.
(540) (210)

M 2021 06824 1148
M 2021 07495 1262
M 2021 07704 1323
M 2021 08175 1396

"AVOCATIS''-
CABINET AVOCAŢI M 2016 07553

983

#iqdigital M 2021 07343 1243
123 CARGO M 2017 02076 994

1 Doctor Marketing
We Fix Your Business! M 2015 05564

959

1MINUS1 M 2021 08093 1382
5 Noble Five

Stephen Donnelly M 2021 06327
1108

7TEEN Eyewear M 2015 05900 961
99 NINENINE
WORLD WIDE M 2021 07600

1290

A.S. CORVINUL
HUNEDOARA M 2021 06936

1156

ABOVE M 2021 08066 1380
ACADEMIA DE

NUTRITIE SANATATE,
TE IUBESC M 2021 06409

1110

ACAPULCO EVENTS
RESTAURANT

& GARDEN M 2021 07796

1340

ACMANIC M 2021 06769 1143
ADI MIHAILA
THE HITMAN M 2021 08412

1413

Advanced Dentistry M 2021 07723 1328
AeRO Authorized

Advisor M 2021 08209
1402

AeRO Growth Market M 2021 08208 1402
AGONIE & EXTAZ M 2021 05777 1074
AIS med care 1990 M 2021 07671 1310

AIS natural line 1990 M 2021 07670 1309
ALAI M 2021 07814 1346

ALBASTRU RURAL M 2021 06516 1113
ALINA DISCOUNTER M 2016 06077 979

Allegria Hotel M 2021 08263 1410
Alo... M 2015 07918 967

ALPHA centrutestare.ro M 2021 06724 1134
ALTCEVA CAFFE M 2021 06119 1089

ALTORA OTHERS'
ARE BETTER M 2021 08200

1399

Denumire marcă Nr. depozit pag.
(540) (210)

AluPergo by Delta
Aluminiu outdoor

living space M 2016 06833

981

AMAVI GARDEN M 2021 07866 1353
ANABI AGENȚIA
NAȚIONALĂ DE
ADMINISTRARE
A BUNURILOR

INDISPONIBILIZATE M 2021 06822

1147

Ana ca Zăpada M 2021 06639 1124
ANA ȘI CORNEL

MENZIL M 2021 07216
1204

ANASTASIA TREE M 2021 07120 1185
Angel M 2017 00500 989

ANGEL M 2021 07844 1351
ANGELLI AFINE High

Quality Pleasure
RICETTA ORIGINALE M 2021 07044

1165

ANGELLI CHERRY
High Quality Pleasure
RICETTA ORIGINALE M 2021 07037

1163

ANGELLI CHERRY
High Quality Pleasure
RICETTA ORIGINALE M 2021 07038

1163

ANGELLI CREMA
DI COCCO M 2019 05274

999

ANGELLI CUVEE
IMPERIAL IMPERIAL

COLLECTION
FERMENTAȚIE

NATURALĂ DEMISEC M 2021 07046

1166

ANGELLI FRAGOLA
ALCOHOLFREE-
SENZA ALCOOL M 2019 05869

999

ANGELLI FRAGOLA
High Quality Pleasure
RICETTA ORIGINALE M 2021 07040

1164

ANGELLI FRUCTE
DE PADURE High
Quality Pleasure

RICETTA ORIGINALE M 2021 07041

1164

ANGELLI VISINE
High Quality Pleasure
RICETTA ORIGINALE M 2021 07042

1165

ANI FRUITS ART
Livram surasul
unui vis dulce! M 2021 04552

1041
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(540) (210)

Anticinism social:
Omul inaintea

Profitului - Cea mai
profitabila alegere! M 2016 01347

971

APA CINDREL M 2021 06091 1089
APILUK M 2017 02212 995

APP ALIANŢA
PENTRU PATRIE M 2021 06859

1153

ARCA SECURITY M 2021 07269 1215
ARGENTO M 2020 07767 1011

ARGEŞANU
DRAGOŞ-OVIDIU M 2021 06523

1114

ARHIVDEPO
INTERNATIONAL M 2017 00871

991

ARMADA SECURITY M 2021 08257 1409
Aroma PIZZA M 2021 07818 1347
Aroti Misterul
formelor tale M 2021 06466

1112

ArtEnergy M 2021 08233 1405
ASCENDIA M 2021 08127 1388

Atelier Cristian
Petrescu M 2021 08259

1409

ATHENA GREEK
TAVERNA M 2021 06124

1092

Atlasul Banilor
by OTP Bank M 2021 07519

1279

AUTOREY M 2021 06765 1141
Aventurierii gustului M 2021 07326 1232

AXIAL M 2021 04167 1029
B M 2021 05719 1073

BALENA ALBASTRĂ M 2021 06666 1125
Barber Kiosk M 2021 08186 1398

BAUSHOP M 2021 07091 1184
BAUTIN M 2021 07629 1301

BCR Casa Mea NaturA M 2021 05254 1058
BEAN TO CUP M 2020 08038 1012

BeeFit M 2021 07947 1366
BEL CANTO M 2015 06482 962
Bestoryteller M 2021 07605 1293

B-HIGH M 2021 08065 1379
Biborțeni Bățani Apă

minerală naturală
carbogazificată FORTE M 2021 05924

1085

BIG IDEA HUB M 2021 04584 1041
BIG RENT M 2021 04634 1042

Denumire marcă Nr. depozit pag.
(540) (210)

BILANCIA CUBES M 2020 06508 1009
BINIȘTE M 2021 07389 1248

Biogenis FamiCord
Group Banca

de celule stem M 2021 06809

1147

Biostart M 2021 07733 1329
BIRT M 2021 06437 1111
BIZ M 2021 07183 1190

Blanco M 2021 07033 1162
Blessed M 2021 04358 1038

BLITZ PROFIL M 2015 00353 955
Blue Line M 2021 07590 1288

Body Positive Bp M 2021 08227 1403
BOERO°

special delights M 2016 02136
971

BOHEM BLUE M 2021 07762 1331
BOHEM IVORY M 2021 07765 1331
BOHEM RED M 2021 07766 1331
BOSS lounge M 2021 07674 1311

Botosheria M 2021 07020 1162
BRAZUCA M 2021 06154 1102
BREAKIN'

ESCAPE ROOMS M 2016 05413
978

BRIO M 2020 04142 1002
BROM M 2021 07451 1255

BROMAN M 2021 08587 1432
Bucate Bogate
TRADIŢIA DE
A FACE BUN M 2021 07553

1284

Burebista M 2021 07126 1186
Burger 100% Original M 2021 07085 1182
BURLESQUE EVENTS M 2021 08222 1403

BUTTER M 2021 07189 1194
BUZZ Box M 2021 04022 1028

BVB RESEARCH HUB M 2021 08207 1401
Cafenescu Prietenii

cafelei sunt și
prietenii mei! M 2021 07214

1203

caffe Michelle M 2017 02036 994
CAMERA DE COMERT

SI INDUSTRIE
BILATERALA

ROMANIA-BELGIA M 2021 07648

1303

CAMICNA M 2021 06770 1144
Camino de România M 2021 07994 1370
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(540) (210)

CANABIO MEDICAL
CANNABIS CLINIC M 2020 01083

1001

Caprice M 2016 07587 983
Carboplak Fabrica

de policarbonat M 2021 06158
1103

CARPAT EURO
SALT ORIGINAL M 2017 02249

995

CARPAT GUARD
INTERVENTII M 2020 08538

1013

CARRÉ M 2021 07969 1369
Cartela Verde M 2015 05782 960
Cartela Verde M 2015 05783 960
Cartela Verde M 2015 05683 960
CARTOFIORI

ARDELENEŞTI M 2016 01163
970

CASA MINO SINCE1994 M 2016 03264 972
CASA MOCĂNIȚEI

Vișeu de Sus M 2021 05999
1087

Casa Traiana Pensiune
- Cazare - Restaurant M 2017 01889

993

CaTine.ro - Ai
curajul să fii tu M 2021 06779

1145

CB CreditBox
PERSONAL ADWISER M 2021 05638

1068

C Centrul Medical
CLINIMED servicii

medicale de incredere M 2017 00647

990

CD CHICAS
DENTISTAS M 2021 06886

1154

CEBUC IOANA-
RALUCA M 2021 07249

1209

CELLINI RESIDENCES
- SUSTAINABLE
LUXURY LIVING M 2021 08053

1377

CER M 2021 07912 1358
CERBUL ALBASTRU M 2021 07349 1244
CETATEA DIN SOARE M 2020 05706 1007

CE VREI TU M 2014 07901 954
Check-in Coffee M 2021 06221 1104

CHOCOLINE M 2021 07794 1339
CHOOSE SMART
PROFESSIONAL

VENDING M 2021 08247

1406

CINEMA DE ROMANIA M 2021 05394 1060
CINESTAR M 2021 07666 1306

City flowers M 2021 05817 1074

Denumire marcă Nr. depozit pag.
(540) (210)

CITY PRINT M 2021 08586 1432
Cloud Voice M 2016 06086 980

CLUB SPORTIV
MUNICIPAL PLOIESTI M 2021 07812

1346

CLUB SPORTIV
PANTHEON M 2021 05548

1066

COFETARIA ANNA M 2012 03331 953
Cofetaria Magic 2001 M 2021 06318 1107

Coldniuz M 2017 00812 991
COLECTII DULCI M 2021 07540 1283

Coloana De Direcţie M 2021 07082 1177
Colorhood M 2021 07466 1259

CONFORT ZONE
LOVE IS SPOKEN
HERE Tashenka M 2021 08052

1376

CONSERVATORUL M 2021 04962 1046
Contraatac M 2021 07251 1210

CONVERGENCE TV M 2016 03610 976
CONVERGENTV M 2016 03608 974

CORTINA 126 M 2021 07182 1189
COSMEDICA

CHIRURGIE PLASTICĂ
ȘI ESTETICĂ M 2021 07887

1357

Cosmetic Plant - EGO M 2017 00155 988
COSTAS PET FOOD

FOR HAPPY PET M 2012 06750
953

Costume-baie.ro M 2015 00970 957
CPG TEHALARM 2020 M 2021 07965 1368

CredExpress M 2021 07234 1208
CREȘTEM FRUMOS M 2021 08197 1398

CROP360 M 2021 07012 1159
CROSSMARK M 2021 07966 1369

CROSUL
COMPANIILOR M 2021 07378

1247

CSM ORADEA M 2021 08064 1379
CURIERA M 2021 04428 1039

D'ale Bucureștilor
Est 2020 PREMIUM M 2021 06354

1109

DAB AUTO SERV M 2021 01237 1014
DABISAN M 2021 07140 1187

DALBA Pudră
decolorantă M 2021 07130

1186

Dan Balan M 2021 06975 1156
DAO M 2021 08115 1384

Dăruieşte bucurie M 2015 07619 963
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DASO CADO
PROFESSIONAL

SPORT MACHINES M 2021 07512

1279

d dental art
what a smile! M 2021 07676

1312

D DONAROSSO
Mătase Naturală M 2021 02728

1017

DECO DAYS interior
design accelerator M 2021 08179

1397

DELCAR M 2021 07187 1194
DELE M 2021 04463 1040

Delta dintre sate
PISCICOLA PRAHOVA M 2021 07929

1364

DENTAPLUS M 2017 02699 996
DEPOSIB M 2021 08203 1400

Depozituldelenjerie.ro M 2015 00966 956
desaga GUST

AUTENTIC M 2021 07194
1195

Desculț in iarbă M 2021 08057 1378
DESTINATION M 2018 08418 998

dëzit M 2021 07626 1295
DIBLANC M 2021 06568 1116

Din gospodărie
în farfurie M 2021 07328

1237

DISTINCT
BARBERSHOP M 2021 08116

1387

DivanGroup M 2017 00351 989
divers printing M 2021 06677 1126
DOCTOR LOVE M 2015 02889 957

Domeniile Blajului M 2021 00434 1014
Domeniile Franco-

Romane Rendez-vous M 2021 02681
1017

DONALAM M 2021 08512 1426
DÖNER KING M 2021 06919 1155

DORELL M 2021 04439 1039
DREPTUL LA FERICIRE M 2015 08484 970

DR M M 2021 07535 1283
DUTY SECURITY

SISTEM M 2021 08220
1402

DYAD M 2021 08206 1401
DYNAMIC Angels M 2021 07197 1196

E-ACUMULATORI.RO
Probleme cu
tensiunea?

Rezolvam noi! M 2013 04961

953

Denumire marcă Nr. depozit pag.
(540) (210)

EAGLES M 2021 06743 1135
ebacklit by

Phoenix Media M 2021 06711
1131

ECHIPAMENTE
DISCOUNT.RO M 2016 08436

986

E-ciorapi.ro M 2015 00969 957
Ecto-Plus M 2021 07228 1208

EDEN BRIDE-
ROCHII DE MIREASA M 2021 08182

1398

EduTeca M 2021 08133 1390
EGGSCUP EGGS

& COFFEE M 2021 08046
1373

ei Ecart International
CU UN PAS ÎNAINTE M 2016 07191

981

EK INSTAL GAZE
NATURALE M 2021 07860

1351

ELEGANT HOUSE M 2020 06648 1009
E-lenjerie.ro M 2015 00968 956

elitontrans We
drive. We lead M 2021 08169

1396

eMAG - Black Friday
- Ziua cu cele mai

multe reduceri din an M 2021 08047

1374

EMO DETOX by DVR M 2021 05753 1074
Energotech M 2021 07913 1358

ENERGYLAB M 2021 06618 1122
ENGINEERING

RECIPES M 2021 08012
1371

English Kids Academy
Mai Mult Decât Engleză M 2021 06201

1104

EPMC Aim up! M 2021 06855 1149
ESD M 2021 07830 1350

Essentivum
GOLD PharmA-Z M 2021 07772

1332

ETS M 2017 00067 988
EUTIMIA M 2021 06977 1157

EVEREST by TPS M 2021 04668 1043
EVIA M 2021 08089 1381

EVOLUCE M 2021 07287 1223
eWe RESIDENCE M 2021 03187 1025

eXpecto residence
experience by WooD M 2021 07212

1202
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Extracte Standardizate
HERBAGETICA

HerpesPrim Formulă
concentrată cu 13
extracte premium M 2021 06738

1134

EXTRAVALERIANIC
CARDIO M 2021 07469

1261

Eyes-Aid M 2021 05666 1070
F.C. BIHOR ORADEA M 2021 08072 1380

F.C. CORVINUL
HUNEDOARA 1921 M 2021 07301

1228

Fabrica de
gânduri bune M 2021 08143

1392

FAIN SHOP M 2021 08110 1384
Federaţia Română
de Dans Sportiv M 2016 05306

977

FEDERAȚIA
SĂNĂTATEA M 2021 07221

1207

FENINATURAL M 2021 07596 1289
fericescu.ro; cadouri

pentru suflet M 2021 03124
1024

FLORICHIO M 2021 07628 1301
Flow homes M 2021 04958 1045

Fometi M 2021 07355 1244
FRATELLI

BEACH & CLUB M 2016 08011
985

FRATELLI
BEACH & CLUB M 2016 08012

985

frizerim M 2021 08103 1383
FRTEQ M 2021 08137 1391

FUME VAPES
ROMANIA M 2021 06134

1101

Galaxy RESIDENCE M 2021 07808 1345
GEORGESCU

LUCIAN-PETRICĂ M 2021 06524
1114

GG GOLDEN GOLD M 2021 07456 1258
GLOBAL TECHNICAL

SYSTEMS M 2016 05604
978

Gogosherim
Gogosi cu dragoste M 2021 07455

1257

GOODMOB M 2021 04449 1039
GOTTEX M 2021 06132 1096

GRĂDINI CLUJ M 2021 02441 1015
GRĂDINILE ROMANE M 2021 07203 1198

GREEN BOX
FITNESS EST'18 M 2021 04514

1040

Denumire marcă Nr. depozit pag.
(540) (210)

GREEN MAREMOTO M 2021 06611 1121
grileadmitere M 2020 06036 1008
GRILLERIA M 2021 05089 1054

Gritty Mind in
the making M 2015 07714

966

GURMAND STORE
'N' BEEF BAR M 2014 08602

955

Gustona M 2021 07325 1232
GUSTOSA by NOAH M 2021 05697 1072

Hai afară M 2021 05890 1083
HAINE CU

TRECUT ŞI VIITOR M 2016 08139
986

HANUL CU NOROC H N M 2021 07795 1340
HANUL CU URSI M 2021 08144 1392

HANUL LUI FILUT M 2021 07886 1357
HAPCHICKEN M 2021 05987 1087

HB M 2021 06433 1110
Hbebe M 2021 07545 1283

HEPATO
DETOX by DVR M 2021 06493

1113

HESS Quality food M 2021 07523 1281
HIDRO-WIND M 2021 07505 1278

HIPPOS M 2021 07599 1289
HISTORIA M 2017 02007 993

H LIDAY PLAN M 2021 08293 1411
HOBBIT INTEGRAL
RO UN VIS ÎMPLINIT M 2015 08311

968

HOCT HELP ONE
CHILD THRIVE M 2021 07621

1294

Home4You M 2021 07498 1263
HOMELUX M 2016 04783 977

HON TRANS M 2021 07282 1222
HOTEL FORUM M 2017 00714 990

HQD M 2021 07276 1216
HUGG M 2021 03275 1025
HUGO M 2021 07799 1343

HVAC SYSTEMS State
of the art systems M 2021 07712

1326

HYBORN M 2021 08510 1416
iBarber.ro M 2021 07644 1302

ICG CENTURION
SOLUTIONS M 2021 07174

1189

identikon M 2021 07603 1292
Ie de post M 2021 07096 1184
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ILA VORHABEN M 2021 03090 1021
il Classico M 2021 07396 1251

IL Intermodal&Logistic M 2016 03700 976
Imobiliare Café M 2021 07053 1167

IMPLANT STUDIO
STOMATOLOGIE

DIGITALA M 2021 06086

1088

INDIVAN M 2021 06673 1126
Infinity Events M 2016 07968 984

InSound Minimal M 2021 05639 1069
INSPIRE MOVEMENT M 2021 07476 1261

INTEGRA
Calitatea cărnii M 2021 07806

1343

INTERBRANDS
ORBICO M 2021 07281

1217

INTERGALACTIC M 2021 07592 1288
International
Photographic
Salon Sibiu M 2021 03744

1026

IN VACANTA
PE PAMANT M 2021 07467

1260

ION MONORAN M 2021 06222 1105
IQ Digital M 2021 07571 1285

IQ Digital BCR M 2021 07340 1242
IQ DIGITAL BCR M 2021 07339 1242
IQ Digital pentru

afacerea ta M 2021 07347
1243

IQ DIGITAL PENTRU
AFACEREA TA M 2021 07346

1243

IQ DIGITAL PENTRU
AFACEREA TA M 2021 07341

1243

isleep M 2021 02514 1015
I SUCCESS M 2021 07668 1307
ITalkTeeth M 2021 06887 1154

IUNO M 2021 07377 1246
IZOTERMA M 2021 07329 1242
jobradar24 M 2017 00599 990

JUPITER SECURITY M 2021 07267 1214
KARNE RO M 2021 07760 1330

Karoma M 2021 07072 1168
KETCHUPINO M 2021 07278 1217

K NOI M 2021 07868 1353
KRASSBURGER M 2021 06291 1106

KR KAREMI M 2021 07452 1255
KUZIINI M 2021 06749 1137

Denumire marcă Nr. depozit pag.
(540) (210)

KUZINA M 2017 00350 988
La Călinescu M 2021 04770 1044

La Collina
Restaurant & Pizzerie M 2016 03119

972

Lădița cu bunătăți M 2021 08165 1393
LA FESTA CUORE

BREAKFAST M 2015 08477
969

LA MIRCEA
MĂCELARU M 2021 06319

1107

LANCELOT SECURITY M 2021 07270 1215
La Notaru' supermarket M 2021 07624 1295

La Pălincie M 2015 05831 961
LAZY PAWS

SINCE FOREVER M 2021 05234
1058

LEFISYO M 2021 07392 1250
LEGAL INNOVATION M 2021 07119 1185

Lenjeriamea.ro M 2015 00967 956
Le Premier Business M 2021 04051 1029

Let's shine profesional
cosmetical hair & nails M 2016 06564

980

LET THE
SPECIALITY KICK IN M 2016 07383

981

Lifeline M 2020 07715 1010
Lila Care M 2021 07709 1325
Lila Care M 2021 07459 1259

LILI'S
CAFE.BAR.RESTAURANT M 2021 07708

1324

Lili Vanili ITALIAN
ICE CREAM M 2021 07705

1324

Linco M 2021 08230 1403
Linco neața M 2021 08232 1404

Linco PATISERO M 2021 08231 1404
LINIA ARCHITECTURE

PROJECTS M 2021 06857
1153

lionhouse M 2021 07124 1186
Locanda del Vino
FONDATO 2021 M 2021 07874

1354

loomax M 2021 07454 1256
LUCA M 2021 07781 1337

LUKI STARS M 2021 05671 1071
LURRA M 2021 06607 1118

LYA LUXURY est.2017 M 2017 01137 991
LYFE -

RESPONSABILITATE
PENTRU SĂNĂTATE M 2016 03294

973
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magPhone mobile
accessories M 2021 05063

1048

maison Amélie M 2021 04270 1036
MAISONMEX M 2021 08260 1410

mamamia M 2021 07485 1261
MARIS APARTMENTS M 2021 07892 1358

mastela M 2021 07662 1305
Mayore CHOCOLATE

& CAKE M 2019 01795
998

MECIUL VIEŢII M 2021 07700 1320
MEDCRAFT M 2021 07718 1327
MELOS tv M 2021 02756 1020
MENZIL M 2021 07215 1204

meșterulbun M 2021 06231 1105
METAL GLASS M 2019 07538 1000

MICI DE BULBUCAN M 2021 05462 1063
MIHALI ART M 2021 07655 1303

MIKI CRUNCH M 2021 07867 1353
Mind Health Center M 2021 07320 1229

Mindset matters M 2021 07395 1250
MIRAMAX

PARTNER FOR
QUALITY EST, 2012 M 2021 02510

1015

M MIHÁLY ÉS FIAI M 2021 07758 1330
Moldova ÎN BUCATE
PASTRAMĂ Dichisită M 2021 08043

1373

MOTOCICLIST
PENTRU O ZI M 2021 06999

1157

Motz M 2021 07489 1262
MUŞTARINO M 2021 07280 1217

my maia M 2021 07578 1286
MY TV M 2015 08482 969

NaNaNa M 2021 04205 1032
NANI NANI M 2021 07692 1313
NATALYA M 2021 07602 1290

NBR-DELTA TUBE M 2016 06834 981
NEETA M 2021 07246 1209

Negociat.ro e
magazinul tau M 2021 07744

1329

NEOKLEIN For
Healthy Cooking M 2021 08366

1413

NEUTREEL M 2021 08511 1421
NEWBIZ M 2021 07184 1191

NGF GRUP M 2021 03099 1022

Denumire marcă Nr. depozit pag.
(540) (210)

NGR CAFFE M 2021 06046 1088
NICBAC. CARNE

PREMIUM. FERME
PROPRII. ABATOR
Alegerea corectă! M 2015 05344

958

NINJA SECURITY M 2021 08588 1433
Nitrospeed M 2021 07735 1329

N NEST M 2021 07437 1253
NOODLEMANIA M 2021 04265 1035
NORI DE ZAHAR M 2021 07514 1279

NORIEL AVENTURA M 2021 08078 1381
NOSOLI M 2014 08388 954
NOSS M 2021 03015 1020
NUDE M 2021 07045 1166

Number 22 M 2021 07192 1195
nunukids M 2021 07736 1329

O'MAC M 2020 04881 1002
OALA cu GUST M 2021 07296 1224

OBÂRȘIA LOTRULUI M 2021 07820 1348
OBR M 2021 07810 1346

OCVITEH M 2021 08319 1411
OLD TOWN SNAIL M 2021 07710 1325

OMS SECURITY MIND M 2021 08577 1432
ONE Club M 2021 08131 1388

ONE Tobacco M 2021 08132 1388
onibon FASHION

FORWARD M 2021 07508
1278

Oops! M 2021 07315 1229
OPERA 9 M 2021 06609 1119

OPTIK TATARU M 2021 05917 1085
OPTIPLUS M 2015 05897 961
optovista M 2021 07445 1254

ORALSTORE
smile unlimited M 2021 05663

1070

Oricând contează M 2015 07620 964
OSKAR PRO EXPERT M 2016 07781 983

OSTEO VITAL
GOLD PharmA-Z M 2021 07776

1333

OTTICA M 2021 07841 1351
PACHET COMOD
VerdeStar GRÂU
CURAT FERMIER

BOGAT 3 in 1 Solarex
Pentru culturi bogate ! M 2021 03141

1024
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PACT Planeta
Albastră Contează

pe Tine! Alex D. M 2021 07457

1258

PARLIAMENT BLUE
STAR Ediție Aniversară M 2021 03069

1021

PART OF PARTY M 2021 05904 1083
Păstrăm tradițiile M 2021 08139 1391

PATISSERIE
PREMIUM QUALITY M 2015 07594

962

Patrice M 2020 04141 1001
Pegasus gold M 2021 08147 1393

Pentru ca sanatatea
ta este importanta! M 2021 07819

1347

PETROM M 2021 07827 1348
PharmA-Z

PROSTATIS Zn+B6
supliment alimentar M 2021 07777

1334

PIANISTA M 2021 06606 1118
PINK DIAMOND

ROMANIA by
Cristina Sava M 2021 04736

1044

PITA M 2020 05818 1007
Plush luxury

BIO cosmetics M 2021 07220
1205

PODOCLINIC
SANODERMIS M 2021 06452

1111

PRAHA BY
Staropramen PREMIUM

PILSNER LAGER
INSPIRED BY PRAGUE
AS BOLD AS PRAGUE

AS SMOOTH AS
PILSNER LAGER M 2021 08026

1372

PRAHA PREMIUM
PILSNER LAGER

INSPIRED BY PRAGUE M 2021 08025

1372

Prahova Value Centre M 2021 05545 1064
PRAHOVA

VALUE CENTRE M 2021 05546
1065

PRIMAVERA
ESPLANADA M 2021 07953

1366

PROCESIO M 2021 05441 1062
PRO HORECA
EXPERIENTA

FACE DIFERENTA! M 2016 08126

985

PROMATERN RICHTER M 2016 05935 979
PROMED HOSPITAL M 2017 01437 992

Denumire marcă Nr. depozit pag.
(540) (210)

PROTECTOMICIN
BY CORNELIA

DECU CHAUMONT M 2021 04524

1041

PROTOBY M 2021 08108 1384
PUCIOASA FABRICA M 2021 06193 1103

PUI HAI-HUI M 2016 05902 979
PUII MEI M 2021 04684 1043
QSIMO M 2021 06752 1140

RACHIU DE PESTERA
TANDRU CALD

Struguri DIN SOIURI DE
STRUGURI SELECTATE M 2021 06149

1102

radar24 M 2017 00598 989
radio SEVEN | 103.4 fm M 2015 06616 962

rahau.ro M 2021 07005 1157
Raiffeisen Smart

Mobile BIZ M 2020 05450
1006

Raiffeisen Smart
Mobile Business M 2020 05449

1006

RARA LOGISTIC M 2021 06131 1093
RĂSPLĂTIM

DRAGOSTEA
CU DRAGOSTE M 2021 07168

1187

READIFUL M 2021 03389 1025
REGATUL LUI ENROH M 2021 07321 1230

Regina din Sud M 2021 08342 1412
regnet ro Înfiinţări şi

Modificări Firme Online M 2015 07925
967

RELY REALTY M 2021 08009 1370
REMONDIS M 2021 07201 1197
REPTILAND M 2021 07719 1327

REPUBLICA ARENA
EVENT HALL M 2021 05309

1058

RESENSE M 2021 07213 1203
RESPIRATOR

DETOX by DVR M 2021 06495
1113

RESTAURANT CASA
MINO THE PERFECT
PLACE FOR YOUR
HAPPY MOMENTS M 2016 03263

972

REVIGO IMUNITY
PharmA-Z M 2021 07778

1335

rg design M 2021 07087 1183
RGV SECURITY
& PROTECTION M 2021 07406

1252
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Ribbz BY
CLUB SELECT M 2021 02552

1016

RIVIERA WORKS M 2021 08166 1394
RK REZIDENTIAL M 2021 07936 1365

ROCKSTAR FREEZE M 2016 06431 980
RO Etno Food M 2021 02585 1016

ROHAG M 2021 07862 1352
ROMA EVENTS M 2021 06317 1106

ROMANIAN BRASS M 2021 06151 1102
ROMANIA SE
DISTREAZA M 2015 08347

968

RUBIKON M 2021 08023 1371
Ruta cultural turistică
Ținutul Momârlanilor M 2021 07009

1158

Sabin M 2021 07170 1188
Sabin Din

ograda cu delicii M 2021 07171
1188

SĂNĂTATEA A-Z M 2014 08539 954
ȘARAIMANIC M 2021 05679 1072

satul lui Moș Crăciun M 2021 08355 1412
SCALA CENTER M 2016 08192 986

Școlar AS carte și joc ! M 2021 07211 1202
Secretele Preşedintelui M 2021 05097 1054

SECTIO AUREA M 2021 07879 1357
SEEK & PROTECT M 2021 07587 1288

SELA M 2021 06705 1127
Senses of Romania M 2021 07450 1254

SHAKERZ WE
MIX YOUR PARTY M 2021 07573

1285

Simigeria Trefarini M 2021 07013 1161
Sinutens forte

PharmA-Z M 2021 07779
1336

SMART DRIVER M 2019 07679 1000
SMARTEPIL M 2021 06397 1109

Smoked Sunday M 2021 06603 1117
SMS alert M 2021 07502 1277

SNACK 4 YOU M 2021 08320 1412
SOCĂCIȚA M 2021 06624 1124
SODERO M 2021 07499 1265

SOL și SUFLET M 2021 05625 1067
SPACEPLUS M 2021 05631 1068

SPECTRA M 2021 08049 1375
Speed Numb M 2021 07110 1184

Denumire marcă Nr. depozit pag.
(540) (210)

SPRING & CO
JURIDICAL

& BUSINESS
CONSULTING M 2016 03563

974

SPS SOFPREST
PROTECT SERVICE M 2021 08010

1371

ST. PATRICK'S
FUNERALS M 2021 07442

1253

STAR CHEF M 2014 00788 954
STARS OF SONG M 2021 08265 1411

STIMseed M 2021 07730 1328
STREET FOOD wing

eat FRIED BITES M 2021 07294
1224

STRIPED SINS M 2021 08238 1405
stubborn M 2021 07724 1328

SUNNA seeds M 2021 07277 1216
SuperBILE ROTEŞTE

şi ZÂMBEŞTE M 2020 08521
1013

SUPERDOG M 2021 05084 1053
SUPER RANGERS

SECURITY SRS M 2021 07199
1196

sweeteria ALCHIMIE
ÎN CIOCOLATERIE M 2017 00735

990

SYNAPSE M 2021 07060 1167
SYNTAXIS M 2015 07790 967

TACTICAL PARK M 2021 07982 1369
TAGHDIS Porcelain Co. M 2018 08019 997

Talk-News M 2021 07698 1315
Tarâmul mierii M 2021 07360 1246

TCS M 2021 06576 1117
TENXCOR M 2021 03230 1025

TERRA SALIN
Terapie Respiratorie M 2021 06552

1115

terra sat M 2021 07923 1359
Terra Verde M 2021 07961 1368
THE HOME

DESIGN THERAPY M 2021 06531
1115

the Outfit M 2021 04964 1047
The S'aint M 2021 06903 1155

TIMOGRILL M 2017 01022 991
TINY TOES M 2021 07610 1293

TITAN SUN PARK M 2017 01364 992
TKTX M 2021 07109 1184

TOOS PORCELAIN M 2018 07904 997
Totul prinde viață M 2021 07955 1367
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Totul prinde viață
PRIMAVERA
ESPLANADA M 2021 07954

1367

TRADESILVANIA M 2021 04452 1040
TRICOU DEȘTEPT M 2021 07828 1350

TRINITÉ EST.
JIDVEI 1949 M 2021 05981

1086

Trinité Jidvei M 2021 05314 1059
TRUST GROUP
REAL ESTATE M 2021 07299

1227

TuDoor.ro M 2021 05911 1083
turabo M 2021 08468 1415

Tviern Antzaar M 2020 07220 1010
U M 2015 05665 959

UNIVER GUSTUL
CARE TE ZĂPĂCEŞTE! M 2016 07519

982

UNIVER NOI AM ALES
CALITATEA! VOI? M 2016 07520

982

UPPERFRUIT M 2015 05824 960
UPTOWN REAL

ESTATE AGENCY M 2021 07300
1228

URBASM M 2016 08010 984
UROREN M 2021 08135 1390

URSĂRESCU
Law & Insolvency M 2021 05045

1048

VALEAEDEN M 2021 03100 1023
VALINOR M 2021 02646 1017

VARKERT FESZTIVAL M 2017 02556 996
VASER M 2016 08425 986

VIA DACILOR G&M
Tradiţie din strămoşi M 2016 03046

971

vibrate festival M 2021 06684 1127
VIP BANK M 2021 07870 1354

VIPEX Since 1991 M 2020 08041 1012
VIRGIN M 2021 07939 1365

Vital Market M 2021 05715 1073
VOIPIT M 2016 08733 987

Vreau ITP M 2015 05153 958
VreauSaVin M 2021 07566 1284
WANDERMA M 2021 07714 1326

wild ride tours
& training M 2021 07861

1352

Winvesting World M 2021 08255 1408
W Noble White

Stephen Donnelly M 2021 06328
1108

Denumire marcă Nr. depozit pag.
(540) (210)

WOODY PIPERINE M 2021 06610 1120
Woolly Hand-
made with love M 2016 03736

977

WOS fast gourmet M 2021 07797 1342
WOS WORLD OF

SANDWICHES M 2021 07793
1339

WPS Security Guard M 2021 04965 1047
www.championsline.com

champions line M 2021 07619
1294

xdoc M 2016 08754 987
Xenon Bright M 2021 02860 1020

XPLICIT APPAREL
ESTABLISHED X 2012 M 2021 05847

1075

X-WAVE M 2021 06646 1125
XYLINO Natural

Home Style M 2021 07876
1355

Youth Essentials M 2021 08241 1406
ZADA brânză cinstită M 2016 07937 984

ZADA NATURE
LOUNGE M 2021 07399

1252

Ziarul mileniului
trei Observator
de Constanța M 2021 07878

1355
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ACCESORII AUTO REY M 2021 06765 1141
ADFA OOPS SRL
CATRINOIU FLORIN M 2021 07315

1229

AFI QUATTRO TOTAL SRL M 2021 07126 1186
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A BUNURILOR
INDISPONIBILIZATE M 2021 06824

1148

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A BUNURILOR
INDISPONIBILIZATE M 2021 06822

1147

AGRICOVER S.A. M 2021 07012 1159
AHOLD DELHAIZE LICENSING SÀRL M 2021 07325 1232
AIS PRODIMPEX SRL M 2021 07670 1309
AIS PRODIMPEX SRL M 2021 07671 1310
Alcon Inc. M 2021 06646 1125
ALDIS SRL M 2021 07278 1217
ALEXANDRU MEREUŢĂ
SERGHEI BĂLĂNEL M 2015 00353

955

ALG CREATIVE SRL M 2021 05234 1058
ALKALOID AD SKOPJE M 2021 07392 1250
ANA SI CORNEL S.R.L. M 2021 07215 1204
ANA SI CORNEL S.R.L. M 2021 07216 1204
ANASTASE FOTEA M 2016 06564 980
ANASTASIA TREE PRODUCT SRL M 2021 07120 1185
ANGELLI SPUMANTE & APERITIVE SRL M 2021 07046 1166
ANGELLI SPUMANTE & APERITIVE SRL M 2021 07037 1163
ANGELLI SPUMANTE & APERITIVE SRL M 2021 07038 1163
ANGELLI SPUMANTE & APERITIVE SRL M 2021 07040 1164
ANGELLI SPUMANTE & APERITIVE SRL M 2021 07041 1164
ANGELLI SPUMANTE & APERITIVE SRL M 2021 07042 1165
ANGELLI SPUMANTE & APERITIVE SRL M 2021 07044 1165
ANGHEL IONEL
PORST MARIANA M 2021 04265

1035

ANGHEL IONEL
PORST MARIANA M 2021 04270

1036

ANM LAKE RESORT M 2021 07602 1290
ANTENA TV GROUP SA M 2014 00788 954
ANTENA TV GROUP SA M 2021 06779 1145
ANTENA TV GROUP SA M 2015 08482 969
ANTENA TV GROUP SA M 2015 08347 968
ANTENA TV GROUP SA M 2015 08484 970
AP FLOW VENTURES SRL M 2021 04958 1045
APIS CENT SRL M 2021 07360 1246
ARCA SECURITY SRL M 2021 07269 1215
ARGEŞANU DRAGOŞ-OVIDIU M 2021 06523 1114
ARHIVDEPO INTERNATIONAL M 2017 00871 991
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ARINVEST HOLDING SRL M 2021 07710 1325
ARINVEST HOLDING SRL M 2021 07704 1323
ARMADA SECURITY M 2021 08257 1409
AROMA PIZZA INTERNATIONAL SRL M 2021 07818 1347
ARTOIL SRL M 2021 08233 1405
ASCENDIA SA M 2021 08127 1388
ASCENDIA SA M 2021 08133 1390
ASOCIAŢIA CLUB SPORTIV PANTHEON M 2021 05548 1066
ASOCIATIA CLUJUL COMOARA - KINCSES KOLOZSVAR EGYESULET M 2017 02556 996
ASOCIATIA CS RUNNERS CLUB M 2021 07378 1247
ASOCIAŢIA CULTURALĂ ŞI SOCIALĂ ION MONORAN M 2021 06222 1105
ASOCIATIA FOTOCLUB ORIZONT SIBIU M 2021 03744 1026
ASOCIATIA GRITTY EDUCATION M 2015 07714 966
ASOCIATIA HELP ONE CHILD THRIVE - ASOCIATIA AJUTA UN COPIL SA
PROSPERE M 2021 07621

1294

ASOCIATIA INSTITUTUL DE CERCETARE ÎN PERMACULTURA DIN
ROMÂNIA M 2021 05625

1067

ASOCIATIA PRIETENILOR CAMINO DE SANTIAGO M 2021 07994 1370
ASOCIAȚIA VEGANILOR DIN ROMÂNIA M 2021 07096 1184
ATINGE LILICA-SIMONA M 2021 07719 1327
AXIAL LOGISTICS SRL M 2021 04167 1029
AXIPLUS DENT SRL M 2021 07723 1328
BALABAN DAN M 2021 07793 1339
BALABAN DAN M 2021 07797 1342
BALTEŞI IONUŢ
PLETEA RĂZVAN IONUŢ M 2021 05663

1070

BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A. M 2021 07339 1242
BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A. M 2021 07340 1242
BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A. M 2021 07341 1243
BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A. M 2021 07343 1243
BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A. M 2021 07346 1243
BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A. M 2021 07347 1243
BANCA COMERCIALA ROMANA SA M 2021 07571 1285
BANCA COMERCIALA ROMANA SA M 2021 05254 1058
BANCA ROMANEASCA M 2021 07451 1255
BARON-SERVICE SRL M 2021 06124 1092
BEL SEEDS CORPORATION SRL M 2021 07277 1216
BERE SADU SRL M 2021 06091 1089
BIBORTENI AQUA SRL M 2021 05924 1085
BIG IDEA HUB DESIGN SRL M 2021 04584 1041
BIOGENIS SRL M 2021 06809 1147
BLÂNDU DANA FLORINA M 2021 07211 1202
BOANTĂ C. GEANINA MARIA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ M 2021 07020 1162
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BOLONYI CLARISSA EMANUELA - ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ M 2021 07467 1260
BOZAVA MOB DESIGNE SRL M 2021 02860 1020
BREAKDOWN SRL M 2016 05413 978
BROMAN BUCOVINA S.R.L. M 2021 08587 1432
BUCUR FLORIN CONF TEXTIL S.R.L. M 2021 07628 1301
BUDUROI MARIUS GEORGE M 2012 06750 953
BUNGAU CONSTANTIN M 2021 07629 1301
BUREDO PRODUCTION S.R.L. M 2021 07578 1286
BURSA DE VALORI BUCURESTI SA M 2021 08207 1401
BURSA DE VALORI BUCURESTI SA M 2021 08208 1402
BURSA DE VALORI BUCURESTI SA M 2021 08209 1402
CABINET AVOCAT NECHITA IONEL-NICOLAE M 2016 07553 983
CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE BILATERALA ROMANIA - BELGIA M 2021 07648 1303
CARBOPLAK SRL M 2021 06158 1103
CARDOS ROXANA M 2021 07395 1250
CARMEN-GABRIELA FOCȘENEANU M 2021 07045 1166
CARPAT GUARD INTERVENTII SRL M 2020 08538 1013
CARRE LINE TEXTIL SRL M 2021 07969 1369
CARTEL COFFEE ROASTER S.R.L. M 2021 07495 1262
CASIMA SERV SRL M 2021 08110 1384
CĂTĂLIN-LUCIAN MĂDÎRJAC M 2016 08139 986
CENTRU BODY POSITIVE SRL M 2021 08227 1403
CERBUL ALBASTRU SRL M 2021 07349 1244
CER CARGO HOLDING SE EUROPAI RESZVENYTARSASAG M 2021 07912 1358
CHE. COSMEDICA SRL M 2021 07887 1357
CIOBANU NICOLETA IOANA M 2021 07377 1246
CLAYON LUX M 2021 06466 1112
CLEVER BUSINESS TRANSILVANIA S.R.L. M 2021 07326 1232
CLEVER BUSINESS TRANSILVANIA S.R.L. M 2021 07251 1210
CLEVER BUSINESS TRANSILVANIA S.R.L. M 2021 07328 1237
CLEVER BUSINESS TRANSILVANIA SRL M 2021 07082 1177
CLEVER BUSINESS TRANSILVANIA SRL M 2021 05394 1060
CLEVER BUSINESS TRANSILVANIA SRL M 2021 05097 1054
CLEVER MEDIA NETWORK SRL M 2021 07698 1315
CLEVER MEDIA NETWORK SRL M 2021 07700 1320
CLUB SPORTIV HUNEDOARA M 2021 07301 1228
CLUB SPORTIV MUNICIPAL PLOIESTI M 2021 07812 1346
CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL ORADEA M 2021 08064 1379
CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL ORADEA M 2021 08072 1380
COLOR ADVERTISING SRL M 2016 03700 976
CONDIMENTARIUM M 2021 06673 1126
CONSIGMA PARTNERS SRL M 2021 08131 1388
CONSIGMA PARTNERS SRL M 2021 08132 1388
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CONTACT EAST SRL M 2021 05904 1083
CPG TEHALARM 2020 S.R.L. M 2021 07965 1368
CRAMA TRACICA SRL M 2021 05777 1074
CREDEX IFN S.A. M 2021 07234 1208
CRISPO OIL SRL M 2021 02552 1016
CRISTEA ANDREI-DANIEL M 2021 07119 1185
CRISTEA ANDREI-DANIEL M 2021 07124 1186
CRISTIAN BĂRCAN M 2015 07925 967
CRISTIAN ILIESCU M 2014 08539 954
CRISTIAN RODICA
PODOSU-STROIŢA DARIUS M 2021 07192

1195

CRISTINA CRISTEA M 2016 03736 977
CROCOMAG GROUP S.R.L. M 2021 05063 1048
CRUCEA WIND FARM SRL M 2021 07505 1278
CRYSTAL DEEA SRL M 2021 07203 1198
CS ANALYTIQS SRL M 2021 08093 1382
CUC ANA-RUXANDRA M 2021 07523 1281
CURIERA TRANSPORT SOLUTIONS SRL M 2021 04428 1039
D.V.R. PHARMA SRL M 2021 06493 1113
D.V.R. PHARM SRL M 2021 06495 1113
D.V.R PHARM SRL M 2021 05753 1074
DAB AUTO SERV SRL M 2021 01237 1014
DADOBOM BUCURESTI SRL M 2021 06154 1102
DAN CRISTIAN PETRESCU M 2015 07790 967
DANETIU TIBERIU-COSMIN M 2021 05089 1054
DANIEL NICA M 2021 03187 1025
DANIN - N.D. COM S.R.L. M 2021 07213 1203
DANTE INTERNATIONAL SA M 2021 08047 1374
DANUŢ-MIHAEL DARLOMAN M 2016 08754 987
DAO SHOP ONLINE SRL M 2021 08115 1384
DASO-CADO SRL M 2021 07512 1279
DATALOG INVEST SRL M 2021 08139 1391
DECU CORNELIA LUMINITA M 2021 04524 1041
DELCAR M 2021 07187 1194
DE MAR SPECIAL S.R.L. M 2020 06648 1009
DEPOSIB EXPERT S.R.L. M 2021 08203 1400
DEPOZITUL DE TABLA INTERNATIONAL SRL M 2021 08023 1371
DIAMAR BY DMR S.R.L. M 2021 07214 1203
DIGITALLAB LIMITED S.R.L M 2021 06193 1103
DIMA VLAD M 2021 07874 1354
DINU FLORIN ALEXANDRU M 2021 07502 1277
DISTINCT BARBERS SRL M 2021 08116 1387
DIVERS PRINTING INCORPORATION SRL M 2021 06677 1126
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DN FOUND SA M 2021 08468 1415
DOBRIN MARIA-ANDREEA M 2021 07033 1162
DOCTOR MARKETING SRL M 2015 05564 959
DOLINI TM - GARDEN M 2021 07085 1182
DONALAM SRL M 2021 08512 1426
DONALAM SRL M 2021 08511 1421
DONALAM SRL M 2021 08510 1416
DONA OCTAVIAN M 2021 05911 1083
DONAROSSO SRL M 2021 02728 1017
DORINA - CARMEN PETROSEL M 2016 01347 971
DR. BARBU MIRABELA LOREDANA CABINET MEDICAL DE PSIHIATRIE,
DR. COTUNA IULIU COSMIN CABINET MEDICAL DE PSIHIATRIE M 2021 06977

1157

DRAGOŞ-CONSTANTIN CHIORSAC M 2015 00966 956
DRAGOŞ-CONSTANTIN CHIORSAC M 2015 00967 956
DRAGOŞ-CONSTANTIN CHIORSAC M 2015 00968 956
DRAGOŞ-CONSTANTIN CHIORSAC M 2015 00969 957
DRAGOŞ-CONSTANTIN CHIORSAC M 2015 00970 957
DRAGOŞ-CONSTANTIN CHIORSAC M 2015 02889 957
DRAGOŞ-CONSTANTIN CHIORSAC M 2015 05153 958
DRELCOV PROD SRL M 2021 07013 1161
DRILEA MIHAI COSTEL M 2021 03015 1020
DRUMUL CARULUI SRL M 2021 07886 1357
DSA MDC CONSULTING GAL SRL M 2021 05638 1068
DUICU MIHAI M 2021 06221 1104
DUMITRU CRISTIAN-MARIAN M 2021 05639 1069
DUMITRU MIHAI M 2021 07455 1257
Dunhill Tobacco of London Limited M 2018 08418 998
DUPLICATO MEDIA D.O.O. M 2021 07666 1306
DURARTE SRL M 2021 07828 1350
DURARTE SRL M 2021 07966 1369
DUSA CASIANA
ARON MIHAI M 2021 08255

1408

DUTY SECURITY SISTEM SRL M 2021 08220 1402
DYAD STONE TRANSPORT SRL M 2021 08206 1401
E.J. PAPADOPOULOS SA M 2016 07587 983
EAST BRIDGE ESTATE SRL M 2020 01083 1001
EDE MIHÁLY M 2021 07758 1330
EDEN CAPITAL DEVELOPMENT SRL M 2021 07182 1189
EGGS CUP M 2021 08046 1373
EK INSTAL VEST SRL M 2021 07860 1351
ELA FOUNDATION S.R.L M 2021 06409 1110
ELITON TRANS SRL M 2021 08169 1396
EL PREST GUM 2007 S.R.L. M 2020 08521 1013
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EMRE KIRDI M 2017 00351 989
EMRE KIRDI M 2017 00350 988
ENABIOART SRL M 2021 06886 1154
ENABIOART SRL M 2021 06887 1154
ENERGOTECH SA M 2021 07913 1358
EPMC CONSULTING SRL M 2021 06855 1149
EUPHORIA PUB SRL M 2021 07194 1195
EURO UNELTE TRADING SRL M 2021 04439 1039
EVO INF SRL M 2021 06705 1127
EVOLUCE SRL M 2021 07287 1223
FANTAZIA PR BOUTIQUE S.R.L. M 2021 07466 1259
FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE DANS SPORTIV M 2016 05306 977
FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE TEQBALL M 2021 08137 1391
FITFOR COM S.R.L. M 2021 07936 1365
FLEȘER IOAN M 2021 00434 1014
FLOREA FLORINEL GABRIEL M 2021 02585 1016
FS TECHNOLOGIES AND MANAGEMENT M 2021 07060 1167
FUMEVAPES TRADING SRL M 2021 06134 1101
FUNDATIA PRAIS M 2021 07457 1258
GABRIEL NEGULESCU M 2021 04022 1028
GALAXY RESIDENT SRL M 2021 07808 1345
GAMA & GAMA S.R.L. M 2021 07168 1187
GASHRI DAN M 2020 05818 1007
GAVRILĂ IONELA M 2021 08355 1412
GAVRILA NELU VASILICA M 2021 07794 1339
GEORGESCU BIANCA M 2021 07610 1293
GEORGESCU BOGDAN-CRISTIAN M 2021 06231 1105
GEORGESCU PETRICĂ LUCIAN M 2021 06524 1114
GHEORGHE OCTAVIANA RAMONA M 2021 07320 1229
GHEORGHE PIPEREA M 2017 00812 991
GHOST ROASTERS S.R.L. M 2021 06437 1111
GOODMOB DISTRIBUTION SRL M 2021 04449 1039
GREEN VISION THIRTEEN S.R.L. M 2021 07705 1324
GREEN VISION THIRTEEN S.R.L. M 2021 07708 1324
GRIGORE FLOREA M 2021 07796 1340
GRUPA MASPEX Sp. z o. o. Sp. k. M 2015 08477 969
GSK CONSUMER HEALTHCARE SARL M 2021 07596 1289
H.BEBE&MOMMY SRL M 2021 07545 1283
HĂLMĂGEAN FLORIN M 2021 07573 1285
HENRI MAILLARDET AG M 2021 08053 1377
HIGH A & M SECURITY M 2021 08065 1379
HIPPOS ADVERTISING SRL M 2021 07599 1289
HÎRLAV-MAISTOROVICI VLAD-MIHAI M 2021 06684 1127
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HOJDA SIMION-FLORIN M 2021 05999 1087
HOLIDAY PLAN TOUR S.R.L. M 2021 08293 1411
HOME 4 YOU IMOBILIARE M 2021 07498 1263
HON TRANS INTERMED S.R.L. M 2021 07282 1222
HORNEXPERT MEDIA M 2021 07321 1230
HUGO E AMICII SRL M 2021 07799 1343
I ALTCEVA I CAFFE SRL M 2021 06119 1089
ICG CENTURION SOLUTIONS S.R.L. M 2021 07174 1189
IDENTIKON S.R.L. M 2021 07603 1292
ID FRANCESCA ATELIER SRL M 2021 05715 1073
IHB LANGUAGE TRAINING CENTER SRL M 2021 06201 1104
IKON TRADING SRL M 2021 07130 1186
ILA VORHABEN S.R.L. M 2021 03090 1021
IMOBILIARE CAFE S.R.L. M 2021 07053 1167
INSPIRE MOVEMENT SRL M 2021 07476 1261
INTEGRA NEW SRL M 2021 07806 1343
INTERBRANDS MARKETING & DISTRIBUTION SRL M 2021 07281 1217
INTERTOY ZONE M 2021 08078 1381
INTREPRINDERE INDIVIDUALA GHINEA M. NICOLAE M 2016 03046 971
IOANA-RALUCA CEBUC M 2021 07249 1209
IOAN BORZEA
GHINEA CATALIN-CONSTANTIN M 2016 08010

984

IRINA COMSERVICE SRL M 2021 05462 1063
IZOTERMA CONSTRUCT S.R.L. M 2021 07329 1242
JUPITER SECURITY SRL M 2021 07267 1214
KARNE.RO SOCIETY SRL M 2021 07760 1330
KINGAROMA SRL M 2021 07072 1168
K NOI CLEANING S.R.L. M 2021 07868 1353
KOREA B&C CO., LTD. M 2021 06568 1116
KT & G CORPORATION M 2021 07762 1331
KT & G CORPORATION M 2021 07765 1331
KT & G CORPORATION M 2021 07766 1331
LABORATOARELE SYNLAB SRL M 2021 07819 1347
LA MIRCEA MĂCELARU SRL M 2021 06319 1107
LĂMUREAN MIRCEA-DANIEL M 2017 00647 990
LANCELOT SECURITY SRL M 2021 07270 1215
LANTMANNEN UNIBAKE ROMANIA SA
ELIT SRL M 2021 07489

1262

LAPIOLA SRL M 2021 07296 1224
LAURENTIU MANEA M 2016 05902 979
LEJEREANU S.R.L. M 2021 07810 1346
LELAND PIZZA S.R.L. M 2021 07485 1261
LEVENTE EDGAR BALOGH M 2021 04634 1042
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LIFELINE SERVICES SRL M 2020 07715 1010
LILA ROSSA ENGROS SRL M 2021 07709 1325
LILA ROSSA ENGROS SRL M 2021 07662 1305
LILA ROSSA ENGROS SRL M 2021 07452 1255
LILA ROSSA ENGROS SRL M 2021 07459 1259
LILA ROSSA ENGROS SRL M 2021 07454 1256
LILA ROSSA ENGROS SRL M 2021 07736 1329
LINIA WOOD & METAL S.R.L. M 2021 06857 1153
LION TOUR SRL M 2021 06919 1155
Liuţă Cristian Belei M 2021 07299 1227
LUCA GLOBAL GROUP SRL M 2021 07781 1337
LUMINITA MARILENA SANDU M 2021 04051 1029
LUNGU CĂTĂLIN M 2021 07399 1252
MACARIE ALEXANDRU
MACARIE BOGDAN M 2021 08263

1410

MĂDĂRASAN TUDOR M 2019 07679 1000
MAGIC ROMINVEST SRL M 2021 06318 1107
MAISON MEX SRL M 2021 08260 1410
MANAFU MARTA M 2021 07183 1190
MANAFU MARTA M 2021 07184 1191
MARIAN CALIN LEMNARU M 2012 03331 953
MARIAN COBÂRLIE M 2016 02136 971
MARIAN DAN-ALEXANDRU M 2021 08012 1371
MARIS ADRIAN FLORIN M 2021 07892 1358
MARSILIAN TECHNOLOGIES M 2021 07714 1326
MARSILIAN TECHNOLOGIES S.R.L M 2020 06036 1008
MATEI LAVINIA IOANA M 2021 07220 1205
MATRAX LTD M 2021 02514 1015
MAX BET JOCURI ELECTRONICE S.R.L. M 2015 05665 959
METAL GLASS SRL M 2019 07538 1000
MICHELE TOLLIN M 2021 07867 1353
MIGATI FAMILY SRL M 2016 03263 972
MIHĂILĂ MIHAI - ADRIAN M 2021 08412 1413
MIHALI ART S.R.L. M 2021 07655 1303
MINOVO TRADE COMPANY SRL M 2016 03264 972
MIRAMAX IMPORT EXPORT SRL M 2021 02510 1015
MITITELU MARIN M 2021 06936 1156
MORAR ANAMARIA-LUCIA M 2021 08197 1398
MORAR VASILE M 2021 06624 1124
MT FABRICA SRL M 2021 06749 1137
MT FABRICA SRL M 2021 06752 1140
NANANA DESIGN SRL M 2021 04205 1032
NANI NANI BEBELUS SRL M 2021 07692 1313
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NASTAS ALEXANDRU M 2021 07718 1327
NATURPHARMA BULGARIA EOOD M 2021 08135 1390
NECŞULESCU CLAUDIU M 2021 05314 1059
NECŞULESCU CLAUDIU M 2021 05981 1086
NEMARAM S/O HANSRAJ M 2021 07246 1209
NEO MATTINO INVESTMENTS SRL M 2021 06354 1109
NEST DEZVOLT S.R.L. M 2021 07437 1253
NETAGRO SRL M 2021 07730 1328
NETAGRO SRL M 2021 07733 1329
NETAGRO SRL M 2021 07735 1329
NGF GRUP 98 SRL M 2021 03099 1022
NICA NICOLAE-OCTAVIAN M 2021 07197 1196
NICHIFOR ANDREI M 2021 08586 1432
NICULAE CRISTIAN DAN M 2021 05817 1074
NICUSOR DRAGOS LAZAR M 2016 03119 972
NINENINE:WORLD WIDE COMMUNICATION S.R.L. M 2021 07600 1290
NINJA SECURITY S.R.L. M 2021 08588 1433
NISTOR ANDREI-ȘTEFAN
LUKACS PETER
IONESCU ADRIAN-MIRCEA M 2021 06903

1155

NORAD TIME SRL M 2021 05697 1072
NORAD TIME SRL M 2021 06291 1106
OIL TERMINAL SUD SRL M 2021 08342 1412
OLX ONLINE SERVICES S.R.L. M 2021 07389 1248
OMS SECURITY MIND SRL M 2021 08577 1432
OMV PETROM S.A. M 2021 07827 1348
ONIBON FASHION FORWARD SRL M 2021 07508 1278
OPTIK TATARU SRL M 2021 05917 1085
OPTOVISTA MEDICAL SRL M 2021 07445 1254
OTP BANK ROMANIA S.A. M 2021 07519 1279
OUTFIT TECHNOLOGIES SRL M 2021 04964 1047
PANĂ CRISTIAN-MIHAI M 2021 07605 1293
PANDA GRILL EXPRESS SRL M 2021 04684 1043
PAPITA DISTRIBUTION SRL M 2021 08049 1375
PARTIDUL ALIANTA PENTRU PATRIE M 2021 06859 1153
PAS CONCEPT SRL M 2021 06531 1115
PAUN LILIANA-ADRIANA M 2021 08182 1398
PAUTOV MIHAIL M 2021 06724 1134
PAUTOV MIHAIL M 2021 07535 1283
PAVEL ALINA ELENA M 2017 00735 990
PENCIU PASCU VASILE SERGIU PFA M 2021 08165 1393
PENCU OCTAV M 2021 07724 1328
PEPSICO INC. M 2016 06431 980
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PERFECT CARE DISTRIBUTION SRL M 2021 02681 1017
PETRE MIRCEA-BOGDAN M 2021 07668 1307
PETRE MIRCEA-BOGDAN M 2021 07674 1311
PETRE MIRCEA-BOGDAN
BUTARU IONELA SIMONA M 2021 08057

1378

PETRE MIRCEA-BOGDAN
BUTARU LUIZA ŞTEFANIA M 2021 08052

1376

PETRESCU ADRIAN M 2021 06151 1102
PETRESCU ALEXANDRU CRISTIAN M 2021 08259 1409
PETRESCU NATALIA-LILIANA-ADELA M 2021 06769 1143
PETRESCU NATALIA-LILIANA-ADELA M 2021 06770 1144
PHILIP MORRIS BRANDS SÀRL M 2021 03069 1021
PHOENIX MEDIA S.R.L. M 2021 06711 1131
PIGULIN FRUIT IMPORT SRL M 2021 08147 1393
PIVOVARY STAROPRAMEN S.R.O. M 2021 08025 1372
PIVOVARY STAROPRAMEN S.R.O. M 2021 08026 1372
PLATON SORIN M 2021 08175 1396
POPA CLAUDIU M 2021 06666 1125
POP CONSTANTIN ALEXANDRU M 2021 08186 1398
POPESCU DANIELA - FLORIANA M 2021 08265 1411
POWER DENT SRL M 2021 06086 1088
PPG ROMÂNIA S.A. M 2016 07781 983
PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, KONSALTING I PROMET SPEKTAR DOO
GORNJI MILANOVAC M 2021 06433

1110

PREOTESCU BEATRICE OANA M 2021 08366 1413
PRIMĂRIA ORAȘULUI URICANI M 2021 07009 1158
PRIME KAPITAL DEVELOPMENT SRL M 2021 05546 1065
PRIME KAPITAL DEVELOPMENT SRL M 2021 05545 1064
PRIMONET RO M 2021 08200 1399
PROMEDIVET SRL M 2021 07228 1208
PROTECT KRONOS IMPEX SRL M 2021 08222 1403
PURE STORE SRL M 2021 05890 1083
R.G. DESIGN SRL M 2021 07087 1183
RADU ALEXANDRU-MARIAN
LICXANDRU VALENTIN M 2021 04962

1046

RADU SILVIU FLORIN M 2021 07450 1254
RAHAU TIBERIU M 2021 07005 1157
RAIFFEISEN BANK SA M 2020 05449 1006
RAIFFEISEN BANK SA M 2020 05450 1006
RANETTI CONSTANTIN ALEXANDRU RĂZVAN M 2020 07220 1010
RARES EMILIAN SARBU M 2021 06131 1093
READING SOLUTIONS SRL M 2021 03389 1025
REGAL DEVELOPMENT SRL M 2021 07795 1340
REMONDIS ASSETS & SERVICES GMBH & CO. KG M 2021 07201 1197
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REPUBLICA ARENA S.R.L. M 2021 05309 1058
RGV SECURITY & PROTECTION SRL M 2021 07406 1252
RINGHEL TEAM SRL M 2021 05441 1062
RISYKEN GRAND M 2021 05671 1071
RIVIERA BIKE SRL M 2021 08166 1394
ROHAG PHARMA SRL M 2021 07862 1352
ROMANESCU CONSTANTIN M 2021 08320 1412
ROSU IRINA M 2021 07540 1283
RUSU ADRIAN M 2021 05666 1070
S.C. 2A FARM S.R.L. M 2021 07778 1335
S.C. 2A FARM S.R.L. M 2021 07779 1336
S.C. 2A FARM S.R.L. M 2021 07772 1332
S.C. 2A FARM S.R.L. M 2021 07776 1333
S.C. 2A FARM S.R.L. M 2021 07777 1334
S.C. AGRO LYA S.R.L. M 2017 01137 991
S.C. BESMART TRADING IMPORT EXPORT S.R.L. M 2021 04463 1040
S.C. GEMENELE FOLCLORULUI MARAMURESEAN SRL M 2021 06516 1113
S.C. GIXEN S.R.L. M 2020 04141 1001
S.C. GIXEN S.R.L. M 2020 04142 1002
S.C. GLOBAL MARKETING ELITE S.R.L. M 2021 07947 1366
S.C. LOOP PRODUCTIONS S.R.L. M 2021 06975 1156
S.C. MAKEDESIGN COMPANY S.R.L. M 2021 07590 1288
S.C. O-MAC PĂDURE & GRĂDINĂ S.R.L. M 2020 04881 1002
S.C. SMART TOTAL VENDING SRL M 2021 08247 1406
S.C. TEZAUR TV S.R.L M 2021 02756 1020
S.C. VIA VITICOLA S.R.L. M 2020 05706 1007
S.C ANTIFRUITSART SRL M 2021 04552 1041
S.R.D. SODERO MARKET G.I.E. M 2021 07499 1265
SALINA TITAN SRL M 2021 06552 1115
SAMER TN S.R.L M 2018 07904 997
SAMER TN S.R.L. M 2018 08019 997
SANNIO MANAGEMENT SRL M 2021 07866 1353
SAPRO SRL M 2021 07878 1355
SAVA CRISTINA M 2021 04736 1044
SC. URBOTEL SRL M 2021 06999 1157
SC ADEVARUL HOLDING SRL M 2017 02007 993
SC ADSERVIO CENTER SRL M 2015 05824 960
SC ALDIS SRL M 2021 07280 1217
SC ANGELLI SPUMANTE & APERITIVE SRL M 2019 05274 999
SC ANGELLI SPUMANTE & APERITIVE SRL M 2019 05869 999
SC BAMBUS SRL M 2021 05084 1053
SC BILANCIA EXIM SRL M 2020 06508 1009
SC BIO EDEN LYFE SRL M 2016 03294 973
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SC BIOFARM SA M 2021 07469 1261
SC BISCOTTO SRL M 2015 07918 967
SC CARPATEUROSALT SRL M 2017 02249 995
SC CCS TRADE SRL M 2017 00500 989
SC COSMETIC PLANT PRODCOM SRL M 2017 00155 988
SC CROSSFIT GREENBOX SRL M 2021 04514 1040
SC DACODASOFT SRL M 2017 02076 994
SC DECO CENTER SRL M 2021 08179 1397
SC DELTA ALUMINIU SRL M 2016 06833 981
SC DENTAPLUS MEDICAL SRL M 2017 02699 996
SC DERPAN SRL M 2015 07594 962
SC DOMENIILE BLAGA SRL M 2021 05719 1073
SC ECART INTERNATIONAL SRL M 2016 07191 981
SC ELECTRONICS SUPORT DIVISION SRL M 2021 07830 1350
SC EOLICA TECHNICAL SUPPORT SRL M 2017 00067 988
SC EYEZEN SRL M 2021 07841 1351
SC FLORIN CĂLINESCU MEDIA COMPANY IMPEX SRL M 2021 04770 1044
SC GEDEON RICHTER ROMÂNIA SA M 2016 05935 979
SC GLOBAL TECHNICAL SYSTEMS SRL M 2016 05604 978
SC GRUP SIMEX SRL M 2020 07767 1011
SC HERBAGETICA SRL M 2021 06738 1134
SC HOBBIT INTEGRAL RO SRL M 2015 08311 968
SC IMACULAT LUKOSERV SRL M 2017 02212 995
SC INFINITY EVENTS SALE SRL M 2016 07968 984
SC LOGIC CONSULT SRL M 2016 08436 986
SC M.P.C. IMPEX SRL M 2017 02036 994
SC MAGAZIN ABC COMAN SRL M 2016 08425 986
SC MAR BLU SRL M 2021 07091 1184
SC MASS MEDIA ROMÂNIA DE MÂINE SRL M 2015 06616 962
SC MATCA NATURALS SRL M 2021 06606 1118
SC MATCA NATURALS SRL M 2021 06603 1117
SC MATCA NATURALS SRL M 2021 06607 1118
SC MATCA NATURALS SRL M 2021 06611 1121
SC MATCA NATURALS SRL M 2021 06609 1119
SC MATCA NATURALS SRL M 2021 06610 1120
SC METAV SA M 2021 08066 1380
SC NAPOCHIM IMOBILIARE SA M 2016 08192 986
SC NARCOFFEE ROASTERS SRL M 2016 07383 981
SC NBR-DELTA TUBE SRL M 2016 06834 981
SC NEGOCIAT.RO SRL M 2021 07744 1329
SC NGR CAFFE SRL M 2021 06046 1088
SC NICBAC PROD SRL M 2015 05344 958
SC NISA GROUP SRL M 2017 01889 993
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SC NORI DE ZAHAR SRL M 2021 07514 1279
SC OPTIMAX VISION SRL M 2015 05900 961
SC OPTI-PLUS VISION SRL M 2015 05897 961
SC ORKLA FOODS ROMANIA SA M 2021 08230 1403
SC ORKLA FOODS ROMANIA SA M 2021 08231 1404
SC ORKLA FOODS ROMANIA SA M 2021 08232 1404
SC PISCICOLA PRAHOVA SRL M 2021 07929 1364
SC PRODINF SRL M 2015 06482 962
SC PRODUCTIE AGRICO-M SRL M 2016 01163 970
SC PROMED SYSTEM SRL M 2017 01437 992
SC RAIOMA SWEET SRL M 2019 01795 998
SC REDEXPRO SA M 2017 00714 990
SC RINGIER ROMANIA SRL M 2017 00599 990
SC RINGIER ROMANIA SRL M 2017 00598 989
SC ROMSTAL IMPEX SRL M 2021 07626 1295
SC ROYAL ESTATES & BUILDINGS SRL M 2021 07953 1366
SC ROYAL ESTATES & BUILDINGS SRL M 2021 07954 1367
SC ROYAL ESTATES & BUILDINGS SRL M 2021 07955 1367
SC ROYAL ESTATES & BUILDINGS SRL M 2021 07982 1369
SC SEARCH CHEMICALS SRL M 2016 04783 977
SC SOLAREX IMPEX SRL M 2021 03141 1024
SC SPRING & CO JURIDICAL & BUSINESS CONSULTING SRL M 2016 03563 974
SC TELLURIUM CHEMICAL CO SRL M 2017 01022 991
SC TERRAVERDE SRL M 2021 07961 1368
SC TERRAVERDE SRL M 2021 08144 1392
SC TITAN SUN PARK SRL M 2017 01364 992
SC TUFĂNESCU GROOMING SRL M 2021 08103 1383
SC TWINS CAFE SRL M 2016 08011 985
SC TWINS CAFE SRL M 2016 08012 985
SC VENUS STAR SRL M 2016 08126 985
SC VODAFONE ROMANIA SA M 2015 07620 964
SC VODAFONE ROMANIA SA M 2015 07619 963
SC VODAFONE ROMANIA SA M 2014 07901 954
SC VODAFONE ROMÂNIA SA M 2015 05782 960
SC VODAFONE ROMÂNIA SA M 2015 05783 960
SC VODAFONE ROMÂNIA SA M 2015 05683 960
SC VOIPIT SRL M 2016 08733 987
SC VRTW ARTISTS SRL M 2021 05679 1072
SC WINGS EAT SRL M 2021 07294 1224
SC XYLINO NATURAL HOME STYLE SRL M 2021 07876 1355
SC ZADA PRODCOM SRL M 2016 07937 984
SC ZETEA SRL M 2015 05831 961
SEBASTIAN DAN GRECU M 2021 06743 1135
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SECTIO AUREA SRL M 2021 07879 1357
SEEK & PROTECT S.R.L. M 2021 07587 1288
SERBAN LUCIAN-MIHAIL M 2021 07189 1194
Shenzhen Han Qing Da Technology Co., Ltd. M 2021 07276 1216
SIDAL COSMETICS SRL M 2016 06077 979
SIRBU DANIEL M 2021 08009 1370
SISTEME DE VENTILATIE HVAC SRL M 2021 07712 1326
SMART BARBER SOLUTIONS S.R.L M 2021 07644 1302
SMARTEPIL SRL M 2021 06397 1109
SMART TECHEQUIP SRL M 2021 08319 1411
SMILE DESIGN STUDIO SRL M 2021 07676 1312
SOCIETATEA OGRADA CU DELICII S.R.L M 2021 07171 1188
SOCIETATEA OGRADA CU DELICII S.R.L M 2021 07170 1188
SOFPREST PROTECT SERVICE SRL M 2021 08010 1371
SOLPAN INVEST SRL M 2021 07212 1202
SOMES ARIES COOPERATIVA AGRICOLA M 2014 08388 954
SONYA - OZAL S.R.L. M 2021 07456 1258
SPACEPLUS SRL M 2021 05631 1068
SPĂTARU MIRELA M 2021 08143 1392
STAN VICTOR - ANDREI M 2021 03230 1025
STAN VICTOR - ANDREI
BABA GYORGY M 2021 03275

1025

ȘTEFĂNESCU VLAD M 2020 08038 1012
STEFAN-SILVIU NECULAI M 2021 05847 1075
ST PATRICKS VIP DECESE SRL M 2021 07442 1253
STRUGAR MARIUS
BEJAN RADU-GABRIEL M 2021 07221

1207

SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LIMITED M 2021 07140 1187
SUPER RANGERS SECURITY SRL M 2021 07199 1196
T&C DIVISION ENTERPRISE M 2021 06618 1122
TADIEX SRL M 2021 07820 1348
TARA MARIA DENISA
TARA WILD RIDE SRL M 2021 07861

1352

TEOCRIS LANDSCAPING S.R.L. M 2021 02441 1015
THE COCA-COLA COMPANY M 2021 07592 1288
TIBBETT LOGISTICS MANAGEMENT SRL M 2021 07619 1294
TIBBETT LOGISTICS MANAGEMENT SRL M 2021 07624 1295
TOBOLCEA COSMIN M 2021 08108 1384
TOP PROFIL SISTEM SRL M 2021 04668 1043
TOTAL ONE CONSTRUCT SRL M 2021 08089 1381
TRADESILVANIA SRL M 2021 04452 1040
TRUSCA ANTONIA M 2021 07923 1359
TUDOSE DAN M 2013 04961 953
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UNIVER PRODUCT SRL M 2016 07520 982
UNIVER PRODUCT SRL M 2016 07519 982
UPTOWN ESTATE SRL M 2021 07300 1228
UPVENTURIA SRL M 2021 07566 1284
URSĂRESCU GABRIELA-CRISTINA M 2021 05045 1048
VALAYA INTERNATIONAL SRL M 2021 05987 1087
VALEAEDEN SRL M 2021 03100 1023
VALINOR DENTAL SRL-D M 2021 02646 1017
VALVIS HOLDING SA M 2021 07814 1346
VASCAR SA M 2021 08043 1373
VASILE MARIAN PETRICA M 2021 04358 1038
VEST FOOD SERVICE SRL M 2014 08602 955
VIILE BUDUREASCA SRL M 2021 06328 1108
VIILE BUDUREASCA SRL M 2021 06327 1108
VIODOR COMPANY SRL M 2021 06317 1106
VIPEX PROD SRL M 2020 08041 1012
VIRGIN ENTERPRISES LIMITED M 2021 07939 1365
VLAD BOGDAN-MIHAI M 2021 07355 1244
VODAFONE ROMÂNIA SA M 2016 03608 974
VODAFONE ROMÂNIA SA M 2016 03610 976
VODAFONE ROMÂNIA SA M 2016 06086 980
VP BRANDS INTERNATIONAL SA M 2021 06149 1102
VULTUR CRISTINA M 2021 07870 1354
WEBER 2000 SRL M 2021 07844 1351
WEB SOFT TECHNOLOGIES WST SRL M 2021 06132 1096
WHITE DEALS SRL M 2021 06576 1117
WOLF BROTHERS CINEMA SRL M 2021 08238 1405
WOOLICIOUS SRL M 2021 06639 1124
WPS SECURITY GUARD SRL M 2021 04965 1047
YOUTH ESSENTIALS SRL M 2021 08241 1406
ZÂMBEŞTE MAI DES SRL M 2021 07396 1251
ZAMFIRA ALIN-GEORGIAN M 2021 07553 1284
ZAMO SHOP SRL M 2021 07110 1184
ZAMO SHOP SRL M 2021 07109 1184
ZEN CU FERICESCU SRL M 2021 03124 1024
ZINCA ROMEO-GHEORGHE M 2021 06452 1111
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- (540) (210) (511) -
1 M 2016 03608 182213 1, 2, 3, 4, 5,

6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34,

35, 36, 37,
38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45

974

1 M 2021 07012 182304 1, 5, 9, 29,
30, 31, 35,
36, 39, 40,

41, 42, 43, 44

1159

1 M 2016 07781 182383 1, 2, 19, 35 983
1 M 2015 07620 182565 1, 2, 3, 4, 5,

6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34,

35, 36, 37,
38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45

964

1 M 2015 07619 182566 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10,

11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34,

35, 36, 37,
38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45

963

1 M 2021 07730 182577 1 1328
1 M 2021 07733 182578 1 1329
1 M 2021 07735 182582 1 1329
1 M 2021 07389 182645 1, 2, 3, 4, 5,

6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34,

35, 36, 37,
38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45

1248

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

1 M 2021 07626 182723 1, 2 1295
1 M 2021 07844 182735 1, 4 1351
1 M 2021 08132 182747 1, 3, 4, 9,

16, 34, 35
1388

2 M 2016 03608 182213 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10,

11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34,

35, 36, 37,
38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45

974

2 M 2016 07781 182383 1, 2, 19, 35 983
2 M 2015 07620 182565 1, 2, 3, 4, 5,

6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34,

35, 36, 37,
38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45

964

2 M 2015 07619 182566 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10,

11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34,

35, 36, 37,
38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45

963

2 M 2021 07389 182645 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10,

11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34,

35, 36, 37,
38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45

1248

2 M 2021 07626 182723 1, 2 1295
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3 M 2016 03608 182213 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10,

11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34,

35, 36, 37,
38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45

974

3 M 2021 07670 182259 3, 5, 10, 35 1309
3 M 2021 07671 182260 3, 5, 10, 35 1310
3 M 2021 06568 182323 3 1116
3 M 2021 06705 182332 3, 8, 11,

21, 35
1127

3 M 2021 06606 182353 3 1118
3 M 2021 06603 182354 3 1117
3 M 2021 06607 182355 3 1118
3 M 2021 06611 182356 3 1121
3 M 2021 06609 182357 3 1119
3 M 2021 06610 182358 3 1120
3 M 2016 06077 182392 3, 5, 35 979
3 M 2021 07072 182425 3, 4, 5,

11, 21, 35
1168

3 M 2021 07736 182539 3, 12, 20, 28 1329
3 M 2021 07246 182546 3 1209
3 M 2015 07620 182565 1, 2, 3, 4, 5,

6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34,

35, 36, 37,
38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45

964

3 M 2015 07619 182566 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10,

11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34,

35, 36, 37,
38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45

963

3 M 2021 06134 182581 3, 9, 34 1101
3 M 2021 08115 182593 3, 4, 7, 9, 11,

17, 21, 35
1384

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

3 M 2021 07130 182605 3, 44 1186
3 M 2021 07220 182606 3, 5, 21,

35, 44
1205

3 M 2021 07045 182628 3, 21, 25,
35, 44

1166

3 M 2021 07389 182645 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10,

11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34,

35, 36, 37,
38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45

1248

3 M 2021 05715 182652 3, 5 1073
3 M 2021 07939 182658 3 1365
3 M 2021 08049 182697 3 1375
3 M 2017 00155 182704 3 988
3 M 2021 08132 182747 1, 3, 4, 9,

16, 34, 35
1388

4 M 2016 03608 182213 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10,

11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34,

35, 36, 37,
38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45

974

4 M 2020 04881 182293 4, 7, 8,
9, 25, 35

1002

4 M 2021 07072 182425 3, 4, 5,
11, 21, 35

1168

4 M 2015 07620 182565 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10,

11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34,

35, 36, 37,
38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45

964
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4 M 2015 07619 182566 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10,

11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34,

35, 36, 37,
38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45

963

4 M 2021 08115 182593 3, 4, 7, 9, 11,
17, 21, 35

1384

4 M 2021 07827 182620 4, 35, 37,
39, 43

1348

4 M 2021 07389 182645 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10,

11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34,

35, 36, 37,
38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45

1248

4 M 2021 08233 182646 4, 35, 39, 40 1405
4 M 2021 07844 182735 1, 4 1351
4 M 2021 08132 182747 1, 3, 4, 9,

16, 34, 35
1388

5 M 2016 03294 182171 5, 16, 35,
41, 44

973

5 M 2021 07349 182198 5, 12, 14, 18,
20, 23, 24,
25, 26, 27,

31, 36, 37, 39,
40, 41, 43, 44

1244

5 M 2016 03608 182213 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10,

11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34,

35, 36, 37,
38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45

974

5 M 2016 05935 182232 5 979
5 M 2021 07392 182233 5 1250
5 M 2021 07670 182259 3, 5, 10, 35 1309
5 M 2021 07671 182260 3, 5, 10, 35 1310

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

5 M 2021 07110 182291 5 1184
5 M 2021 07109 182292 5 1184
5 M 2021 07012 182304 1, 5, 9, 29,

30, 31, 35,
36, 39, 40,

41, 42, 43, 44

1159

5 M 2021 07523 182320 5, 29, 30 1281
5 M 2021 07596 182326 5 1289
5 M 2021 07325 182329 5, 29, 30, 32 1232
5 M 2016 06077 182392 3, 5, 35 979
5 M 2021 07778 182414 5 1335
5 M 2021 07779 182415 5 1336
5 M 2021 07772 182416 5 1332
5 M 2021 07776 182417 5 1333
5 M 2021 07072 182425 3, 4, 5,

11, 21, 35
1168

5 M 2021 07228 182433 5 1208
5 M 2021 07469 182444 5, 35 1261
5 M 2021 03141 182478 5 1024
5 M 2021 04524 182492 5 1041
5 M 2017 00735 182496 5, 30 990
5 M 2021 07140 182536 5 1187
5 M 2020 07715 182555 5, 35, 42, 44 1010
5 M 2017 01022 182556 5 991
5 M 2015 07620 182565 1, 2, 3, 4, 5,

6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34,

35, 36, 37,
38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45

964

5 M 2015 07619 182566 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10,

11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34,

35, 36, 37,
38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45

963

5 M 2021 05753 182594 5, 35 1074
5 M 2021 06493 182597 5, 35 1113
5 M 2021 06495 182598 5, 35 1113
5 M 2021 06738 182600 5, 35 1134
5 M 2021 06809 182601 5, 39, 42, 44 1147
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1500

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

5 M 2021 07220 182606 3, 5, 21,
35, 44

1205

5 M 2021 07777 182612 5 1334
5 M 2021 07862 182633 5, 35, 44 1352
5 M 2021 07389 182645 1, 2, 3, 4, 5,

6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34,

35, 36, 37,
38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45

1248

5 M 2021 05715 182652 3, 5 1073
5 M 2021 08135 182749 5 1390
5 M 2021 08175 182757 5, 37 1396
5 M 2021 08241 182779 5 1406
6 M 2016 03608 182213 1, 2, 3, 4, 5,

6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34,

35, 36, 37,
38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45

974

6 M 2015 00353 182255 6, 17, 19 955
6 M 2016 06833 182284 6 981
6 M 2021 07087 182319 6, 37 1183
6 M 2016 06834 182381 6 981
6 M 2021 07452 182389 6, 7, 8, 9, 10,

11, 12, 13,
14, 15, 16,

17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28

1255

6 M 2021 07454 182391 6, 7, 8, 10,
11, 12, 13,
15, 16, 17,

18, 19, 20, 28

1256

6 M 2021 07499 182413 6, 7, 9, 11,
22, 35, 37, 42

1265

6 M 2021 04668 182541 6 1043
6 M 2020 07767 182544 6, 7, 8, 37 1011

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

6 M 2015 07620 182565 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10,

11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34,

35, 36, 37,
38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45

964

6 M 2015 07619 182566 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10,

11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34,

35, 36, 37,
38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45

963

6 M 2021 07389 182645 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10,

11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34,

35, 36, 37,
38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45

1248

6 M 2021 08023 182674 6 1371
6 M 2021 08203 182695 6, 19, 35 1400
6 M 2021 08512 182699 6, 35, 42 1426
6 M 2021 08511 182711 6, 35, 42 1421
6 M 2021 08510 182712 6, 35, 42 1416
6 M 2021 08259 182783 6, 20 1409
7 M 2016 03608 182213 1, 2, 3, 4, 5,

6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34,

35, 36, 37,
38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45

974

7 M 2020 04881 182293 4, 7, 8,
9, 25, 35

1002



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 06/2022

Mărci publicate în BOPI nr. 06/2022
(în ordinea clasei Nisa)
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Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

7 M 2013 04961 182317 7, 9, 35 953
7 M 2021 04439 182376 7, 8, 35 1039
7 M 2021 07452 182389 6, 7, 8, 9, 10,

11, 12, 13,
14, 15, 16,

17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28

1255

7 M 2021 07454 182391 6, 7, 8, 10,
11, 12, 13,
15, 16, 17,

18, 19, 20, 28

1256

7 M 2021 07499 182413 6, 7, 9, 11,
22, 35, 37, 42

1265

7 M 2021 07794 182485 7, 11, 35 1339
7 M 2020 08521 182518 7, 28, 35, 37 1013
7 M 2020 07767 182544 6, 7, 8, 37 1011
7 M 2015 07620 182565 1, 2, 3, 4, 5,

6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34,

35, 36, 37,
38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45

964

7 M 2015 07619 182566 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10,

11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34,

35, 36, 37,
38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45

963

7 M 2021 08115 182593 3, 4, 7, 9, 11,
17, 21, 35

1384

7 M 2021 07389 182645 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10,

11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34,

35, 36, 37,
38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45

1248

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

7 M 2021 08587 182700 7, 8 1432
7 M 2020 08041 182718 7, 9 1012
7 M 2021 05546 182737 7, 9, 16,

35, 36, 37,
41, 43, 45

1065

7 M 2021 05545 182738 7, 9, 16,
35, 36, 37,
41, 43, 45

1064

7 M 2021 08247 182780 7, 11, 30, 35 1406
8 M 2016 03608 182213 1, 2, 3, 4, 5,

6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34,

35, 36, 37,
38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45

974

8 M 2020 04881 182293 4, 7, 8,
9, 25, 35

1002

8 M 2021 06705 182332 3, 8, 11,
21, 35

1127

8 M 2021 04439 182376 7, 8, 35 1039
8 M 2021 07452 182389 6, 7, 8, 9, 10,

11, 12, 13,
14, 15, 16,

17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28

1255

8 M 2021 07454 182391 6, 7, 8, 10,
11, 12, 13,
15, 16, 17,

18, 19, 20, 28

1256

8 M 2020 07767 182544 6, 7, 8, 37 1011
8 M 2015 07620 182565 1, 2, 3, 4, 5,

6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34,

35, 36, 37,
38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45

964
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Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

8 M 2015 07619 182566 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10,

11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34,

35, 36, 37,
38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45

963

8 M 2021 07389 182645 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10,

11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34,

35, 36, 37,
38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45

1248

8 M 2021 08587 182700 7, 8 1432
9 M 2021 05063 182196 9, 35 1048
9 M 2021 07666 182201 9, 16, 35, 41 1306
9 M 2016 03608 182213 1, 2, 3, 4, 5,

6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34,

35, 36, 37,
38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45

974

9 M 2016 03610 182214 9, 35, 38,
41, 42

976

9 M 2015 07790 182226 9 967
9 M 2021 03389 182245 9, 16 1025
9 M 2020 04881 182293 4, 7, 8,

9, 25, 35
1002

9 M 2015 05900 182296 9 961
9 M 2016 08126 182299 9, 20 985
9 M 2021 07012 182304 1, 5, 9, 29,

30, 31, 35,
36, 39, 40,

41, 42, 43, 44

1159

9 M 2013 04961 182317 7, 9, 35 953
9 M 2015 05824 182325 9, 35, 38,

41, 42
960

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

9 M 2021 06779 182346 9, 16, 35,
38, 41, 42

1145

9 M 2016 08754 182382 9, 35, 38 987
9 M 2021 07452 182389 6, 7, 8, 9, 10,

11, 12, 13,
14, 15, 16,

17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28

1255

9 M 2021 07692 182400 9, 16, 41, 44 1313
9 M 2021 06618 182401 9, 14, 25, 35 1122
9 M 2021 06752 182408 9, 35 1140
9 M 2021 06765 182412 9, 11, 35 1141
9 M 2021 07499 182413 6, 7, 9, 11,

22, 35, 37, 42
1265

9 M 2017 00067 182421 9, 37, 41 988
9 M 2021 06132 182468 9, 35, 39, 43 1096
9 M 2018 08418 182471 9, 34, 41, 43 998
9 M 2021 04964 182489 9, 35, 40,

41, 42, 45
1047

9 M 2021 06576 182491 9 1117
9 M 2021 07183 182493 9, 41 1190
9 M 2021 07184 182494 9, 16, 35, 41 1191
9 M 2021 06711 182495 9, 35 1131
9 M 2021 07519 182503 9, 35, 36,

38, 42
1279

9 M 2021 05666 182508 9 1070
9 M 2021 07355 182535 9, 30, 35, 38,

39, 42, 43
1244

9 M 2021 05638 182550 9, 35, 36, 41 1068
9 M 2017 02007 182557 9, 16, 35, 38,

39, 40, 41
993

9 M 2015 07620 182565 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10,

11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34,

35, 36, 37,
38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45

964
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Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

9 M 2015 07619 182566 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10,

11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34,

35, 36, 37,
38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45

963

9 M 2021 08319 182575 9 1411
9 M 2021 06134 182581 3, 9, 34 1101
9 M 2021 08115 182593 3, 4, 7, 9, 11,

17, 21, 35
1384

9 M 2021 07830 182622 9, 35, 37,
39, 42

1350

9 M 2021 07841 182630 9 1351
9 M 2021 07389 182645 1, 2, 3, 4, 5,

6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34,

35, 36, 37,
38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45

1248

9 M 2021 08047 182679 9, 35, 42 1374
9 M 2020 08041 182718 7, 9 1012
9 M 2021 05441 182731 9 1062
9 M 2021 05546 182737 7, 9, 16,

35, 36, 37,
41, 43, 45

1065

9 M 2021 05545 182738 7, 9, 16,
35, 36, 37,
41, 43, 45

1064

9 M 2021 08093 182741 9, 35, 36,
41, 42

1382

9 M 2021 08127 182745 9, 41 1388
9 M 2021 08132 182747 1, 3, 4, 9,

16, 34, 35
1388

9 M 2021 08133 182748 9, 41, 42 1390
9 M 2021 08200 182762 9, 16, 24,

26, 34, 35
1399

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

10 M 2016 03608 182213 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10,

11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34,

35, 36, 37,
38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45

974

10 M 2021 07670 182259 3, 5, 10, 35 1309
10 M 2021 07671 182260 3, 5, 10, 35 1310
10 M 2021 06886 182282 10, 41, 44 1154
10 M 2021 07452 182389 6, 7, 8, 9, 10,

11, 12, 13,
14, 15, 16,

17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28

1255

10 M 2021 07459 182390 10 1259
10 M 2021 07454 182391 6, 7, 8, 10,

11, 12, 13,
15, 16, 17,

18, 19, 20, 28

1256

10 M 2021 06552 182418 10, 44 1115
10 M 2021 03230 182516 10, 28 1025
10 M 2021 02646 182551 10 1017
10 M 2015 07620 182565 1, 2, 3, 4, 5,

6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34,

35, 36, 37,
38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45

964

10 M 2015 07619 182566 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10,

11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34,

35, 36, 37,
38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45

963
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Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

10 M 2021 07389 182645 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10,

11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34,

35, 36, 37,
38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45

1248

10 M 2021 06646 182714 10 1125
11 M 2016 03608 182213 1, 2, 3, 4, 5,

6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34,

35, 36, 37,
38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45

974

11 M 2021 06705 182332 3, 8, 11,
21, 35

1127

11 M 2016 04783 182385 11 977
11 M 2021 07709 182387 11, 20, 21 1325
11 M 2021 07452 182389 6, 7, 8, 9, 10,

11, 12, 13,
14, 15, 16,

17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28

1255

11 M 2021 07454 182391 6, 7, 8, 10,
11, 12, 13,
15, 16, 17,

18, 19, 20, 28

1256

11 M 2016 08436 182393 11, 35, 37 986
11 M 2021 06765 182412 9, 11, 35 1141
11 M 2021 07499 182413 6, 7, 9, 11,

22, 35, 37, 42
1265

11 M 2021 07072 182425 3, 4, 5,
11, 21, 35

1168

11 M 2021 07794 182485 7, 11, 35 1339

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

11 M 2015 07620 182565 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10,

11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34,

35, 36, 37,
38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45

964

11 M 2015 07619 182566 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10,

11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34,

35, 36, 37,
38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45

963

11 M 2021 08108 182592 11, 35, 37, 42 1384
11 M 2021 08115 182593 3, 4, 7, 9, 11,

17, 21, 35
1384

11 M 2021 07389 182645 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10,

11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34,

35, 36, 37,
38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45

1248

11 M 2021 08468 182690 11, 30, 35, 43 1415
11 M 2021 08247 182780 7, 11, 30, 35 1406
11 M 2021 08260 182784 11, 18,

20, 22, 28
1410

12 M 2021 07349 182198 5, 12, 14, 18,
20, 23, 24,
25, 26, 27,

31, 36, 37, 39,
40, 41, 43, 44

1244
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Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

12 M 2016 03608 182213 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10,

11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34,

35, 36, 37,
38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45

974

12 M 2021 01237 182360 12, 35,
37, 39, 42

1014

12 M 2021 07662 182388 12, 16, 20, 28 1305
12 M 2021 07452 182389 6, 7, 8, 9, 10,

11, 12, 13,
14, 15, 16,

17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28

1255

12 M 2021 07454 182391 6, 7, 8, 10,
11, 12, 13,
15, 16, 17,

18, 19, 20, 28

1256

12 M 2021 05890 182455 12, 22, 28 1083
12 M 2021 07736 182539 3, 12, 20, 28 1329
12 M 2015 07620 182565 1, 2, 3, 4, 5,

6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34,

35, 36, 37,
38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45

964

12 M 2015 07619 182566 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10,

11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34,

35, 36, 37,
38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45

963

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

12 M 2021 07389 182645 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10,

11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34,

35, 36, 37,
38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45

1248

13 M 2016 03608 182213 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10,

11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34,

35, 36, 37,
38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45

974

13 M 2021 07452 182389 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13,
14, 15, 16,

17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28

1255

13 M 2021 07454 182391 6, 7, 8, 10,
11, 12, 13,
15, 16, 17,

18, 19, 20, 28

1256

13 M 2015 07620 182565 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10,

11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34,

35, 36, 37,
38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45

964
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Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

13 M 2015 07619 182566 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10,

11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34,

35, 36, 37,
38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45

963

13 M 2021 07389 182645 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10,

11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34,

35, 36, 37,
38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45

1248

14 M 2021 07349 182198 5, 12, 14, 18,
20, 23, 24,
25, 26, 27,

31, 36, 37, 39,
40, 41, 43, 44

1244

14 M 2016 03608 182213 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10,

11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34,

35, 36, 37,
38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45

974

14 M 2021 04770 182231 14, 29, 30,
31, 32, 33,
41, 43, 44

1044

14 M 2021 04736 182351 14 1044
14 M 2021 07452 182389 6, 7, 8, 9, 10,

11, 12, 13,
14, 15, 16,

17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28

1255

14 M 2021 06618 182401 9, 14, 25, 35 1122
14 M 2021 07301 182527 14, 16, 25, 28 1228

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

14 M 2015 07620 182565 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10,

11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34,

35, 36, 37,
38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45

964

14 M 2015 07619 182566 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10,

11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34,

35, 36, 37,
38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45

963

14 M 2021 07389 182645 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10,

11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34,

35, 36, 37,
38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45

1248

15 M 2016 03608 182213 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10,

11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34,

35, 36, 37,
38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45

974

15 M 2021 07452 182389 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13,
14, 15, 16,

17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28

1255
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Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

15 M 2021 07454 182391 6, 7, 8, 10,
11, 12, 13,
15, 16, 17,

18, 19, 20, 28

1256

15 M 2015 07620 182565 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10,

11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34,

35, 36, 37,
38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45

964

15 M 2015 07619 182566 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10,

11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34,

35, 36, 37,
38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45

963

15 M 2021 07389 182645 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10,

11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34,

35, 36, 37,
38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45

1248

16 M 2016 03294 182171 5, 16, 35,
41, 44

973

16 M 2020 04141 182174 16, 35 1001
16 M 2020 04142 182175 16, 35 1002
16 M 2021 06859 182156 16, 35, 38, 41 1153
16 M 2021 07666 182201 9, 16, 35, 41 1306

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

16 M 2016 03608 182213 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10,

11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34,

35, 36, 37,
38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45

974

16 M 2021 07467 182234 16, 25, 41 1260
16 M 2021 07655 182240 16, 19, 35,

37, 41, 42
1303

16 M 2021 03389 182245 9, 16 1025
16 M 2015 02889 182252 16, 35,

41, 44, 45
957

16 M 2014 00788 182289 16, 35,
38, 41, 42

954

16 M 2021 07466 182302 16, 21,
35, 36, 41

1259

16 M 2014 08539 182308 16, 35, 38, 41 954
16 M 2021 07082 182310 16, 35,

38, 41, 42
1177

16 M 2021 07326 182311 16, 35,
38, 41, 42

1232

16 M 2021 07251 182312 16, 35,
38, 41, 42

1210

16 M 2021 07328 182313 16, 35,
38, 41, 42

1237

16 M 2021 05394 182314 16, 35,
38, 41, 42

1060

16 M 2021 05097 182315 16, 35,
38, 41, 42

1054

16 M 2021 06433 182328 16 1110
16 M 2021 07215 182330 16, 29, 35 1204
16 M 2021 07216 182331 16, 29, 35 1204
16 M 2021 07698 182338 16, 35,

38, 41, 42
1315

16 M 2021 07700 182339 16, 35, 38, 41 1320
16 M 2021 06779 182346 9, 16, 35,

38, 41, 42
1145

16 M 2015 08482 182347 16, 35,
38, 41, 42

969

16 M 2015 08347 182379 16, 35,
38, 41, 42

968

16 M 2015 08484 182380 16, 35,
38, 41, 42

970

16 M 2021 07662 182388 12, 16, 20, 28 1305
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Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

16 M 2021 07452 182389 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13,
14, 15, 16,

17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28

1255

16 M 2021 07454 182391 6, 7, 8, 10,
11, 12, 13,
15, 16, 17,

18, 19, 20, 28

1256

16 M 2021 07692 182400 9, 16, 41, 44 1313
16 M 2021 07184 182494 9, 16, 35, 41 1191
16 M 2021 06975 182499 16, 41 1156
16 M 2021 07301 182527 14, 16, 25, 28 1228
16 M 2017 02007 182557 9, 16, 35, 38,

39, 40, 41
993

16 M 2017 02556 182563 16, 25,
35, 41, 42

996

16 M 2015 07620 182565 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10,

11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34,

35, 36, 37,
38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45

964

16 M 2015 07619 182566 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10,

11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34,

35, 36, 37,
38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45

963

16 M 2021 07994 182643 16, 39, 41, 43 1370
16 M 2021 07389 182645 1, 2, 3, 4, 5,

6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34,

35, 36, 37,
38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45

1248

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

16 M 2021 05671 182649 16, 35 1071
16 M 2021 08586 182673 16, 35 1432
16 M 2021 05546 182737 7, 9, 16,

35, 36, 37,
41, 43, 45

1065

16 M 2021 05545 182738 7, 9, 16,
35, 36, 37,
41, 43, 45

1064

16 M 2021 08132 182747 1, 3, 4, 9,
16, 34, 35

1388

16 M 2021 08137 182750 16, 35, 41 1391
16 M 2021 08147 182753 16 1393
16 M 2021 08200 182762 9, 16, 24,

26, 34, 35
1399

17 M 2016 03608 182213 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10,

11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34,

35, 36, 37,
38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45

974

17 M 2015 00353 182255 6, 17, 19 955
17 M 2021 07452 182389 6, 7, 8, 9, 10,

11, 12, 13,
14, 15, 16,

17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28

1255

17 M 2021 07454 182391 6, 7, 8, 10,
11, 12, 13,
15, 16, 17,

18, 19, 20, 28

1256

17 M 2015 07620 182565 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10,

11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34,

35, 36, 37,
38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45

964
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Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

17 M 2015 07619 182566 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10,

11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34,

35, 36, 37,
38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45

963

17 M 2021 07329 182591 17 1242
17 M 2021 08115 182593 3, 4, 7, 9, 11,

17, 21, 35
1384

17 M 2021 06158 182595 17, 19 1103
17 M 2021 07389 182645 1, 2, 3, 4, 5,

6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34,

35, 36, 37,
38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45

1248

18 M 2021 07349 182198 5, 12, 14, 18,
20, 23, 24,
25, 26, 27,

31, 36, 37, 39,
40, 41, 43, 44

1244

18 M 2016 03608 182213 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10,

11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34,

35, 36, 37,
38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45

974

18 M 2021 07628 182264 18, 25, 40 1301
18 M 2021 07452 182389 6, 7, 8, 9, 10,

11, 12, 13,
14, 15, 16,

17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28

1255

18 M 2021 07454 182391 6, 7, 8, 10,
11, 12, 13,
15, 16, 17,

18, 19, 20, 28

1256

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

18 M 2021 07213 182481 18, 25 1203
18 M 2021 03275 182524 18, 20 1025
18 M 2017 01137 182538 18, 35 991
18 M 2015 07620 182565 1, 2, 3, 4, 5,

6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34,

35, 36, 37,
38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45

964

18 M 2015 07619 182566 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10,

11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34,

35, 36, 37,
38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45

963

18 M 2021 08052 182627 18, 20,
35, 43, 44

1376

18 M 2021 07389 182645 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10,

11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34,

35, 36, 37,
38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45

1248

18 M 2021 05234 182730 18, 21, 35 1058
18 M 2021 08260 182784 11, 18,

20, 22, 28
1410

19 M 2016 03608 182213 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10,

11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34,

35, 36, 37,
38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45

974
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Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

19 M 2021 07655 182240 16, 19, 35,
37, 41, 42

1303

19 M 2015 00353 182255 6, 17, 19 955
19 M 2016 07781 182383 1, 2, 19, 35 983
19 M 2021 07452 182389 6, 7, 8, 9, 10,

11, 12, 13,
14, 15, 16,

17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28

1255

19 M 2021 07454 182391 6, 7, 8, 10,
11, 12, 13,
15, 16, 17,

18, 19, 20, 28

1256

19 M 2021 07781 182398 19, 20, 35,
37, 39, 40

1337

19 M 2021 05911 182465 19, 20, 37, 40 1083
19 M 2015 07620 182565 1, 2, 3, 4, 5,

6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34,

35, 36, 37,
38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45

964

19 M 2015 07619 182566 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10,

11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34,

35, 36, 37,
38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45

963

19 M 2021 06158 182595 17, 19 1103
19 M 2021 07876 182638 19, 20, 35, 40 1355
19 M 2021 07389 182645 1, 2, 3, 4, 5,

6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34,

35, 36, 37,
38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45

1248

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

19 M 2021 08203 182695 6, 19, 35 1400
19 M 2021 08206 182696 19 1401
20 M 2021 07349 182198 5, 12, 14, 18,

20, 23, 24,
25, 26, 27,

31, 36, 37, 39,
40, 41, 43, 44

1244

20 M 2016 03608 182213 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10,

11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34,

35, 36, 37,
38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45

974

20 M 2021 06857 182298 20 1153
20 M 2016 08126 182299 9, 20 985
20 M 2021 07709 182387 11, 20, 21 1325
20 M 2021 07662 182388 12, 16, 20, 28 1305
20 M 2021 07452 182389 6, 7, 8, 9, 10,

11, 12, 13,
14, 15, 16,

17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28

1255

20 M 2021 07454 182391 6, 7, 8, 10,
11, 12, 13,
15, 16, 17,

18, 19, 20, 28

1256

20 M 2021 07781 182398 19, 20, 35,
37, 39, 40

1337

20 M 2021 06749 182407 20, 35, 39, 42 1137
20 M 2021 05911 182465 19, 20, 37, 40 1083
20 M 2021 02514 182473 20, 24 1015
20 M 2021 03275 182524 18, 20 1025
20 M 2021 04449 182534 20 1039
20 M 2021 07736 182539 3, 12, 20, 28 1329
20 M 2015 07620 182565 1, 2, 3, 4, 5,

6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34,

35, 36, 37,
38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45

964
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Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

20 M 2015 07619 182566 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10,

11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34,

35, 36, 37,
38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45

963

20 M 2021 08052 182627 18, 20,
35, 43, 44

1376

20 M 2021 07876 182638 19, 20, 35, 40 1355
20 M 2021 07389 182645 1, 2, 3, 4, 5,

6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34,

35, 36, 37,
38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45

1248

20 M 2021 08259 182783 6, 20 1409
20 M 2021 08260 182784 11, 18,

20, 22, 28
1410

21 M 2016 03608 182213 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10,

11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34,

35, 36, 37,
38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45

974

21 M 2018 08019 182286 21, 35 997
21 M 2018 07904 182287 21, 35 997
21 M 2021 07466 182302 16, 21,

35, 36, 41
1259

21 M 2021 06705 182332 3, 8, 11,
21, 35

1127

21 M 2021 07709 182387 11, 20, 21 1325
21 M 2021 07452 182389 6, 7, 8, 9, 10,

11, 12, 13,
14, 15, 16,

17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28

1255

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

21 M 2021 07644 182423 21, 35, 44 1302
21 M 2021 07072 182425 3, 4, 5,

11, 21, 35
1168

21 M 2015 07620 182565 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10,

11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34,

35, 36, 37,
38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45

964

21 M 2015 07619 182566 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10,

11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34,

35, 36, 37,
38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45

963

21 M 2021 08115 182593 3, 4, 7, 9, 11,
17, 21, 35

1384

21 M 2021 07220 182606 3, 5, 21,
35, 44

1205

21 M 2021 07045 182628 3, 21, 25,
35, 44

1166

21 M 2021 07389 182645 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10,

11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34,

35, 36, 37,
38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45

1248

21 M 2021 08366 182721 21, 35 1413
21 M 2021 05234 182730 18, 21, 35 1058
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Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

22 M 2016 03608 182213 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10,

11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34,

35, 36, 37,
38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45

974

22 M 2021 07452 182389 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13,
14, 15, 16,

17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28

1255

22 M 2021 07499 182413 6, 7, 9, 11,
22, 35, 37, 42

1265

22 M 2021 05890 182455 12, 22, 28 1083
22 M 2015 07620 182565 1, 2, 3, 4, 5,

6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34,

35, 36, 37,
38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45

964

22 M 2015 07619 182566 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10,

11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34,

35, 36, 37,
38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45

963

22 M 2021 07389 182645 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10,

11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34,

35, 36, 37,
38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45

1248

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

22 M 2021 08260 182784 11, 18,
20, 22, 28

1410

23 M 2021 07349 182198 5, 12, 14, 18,
20, 23, 24,
25, 26, 27,

31, 36, 37, 39,
40, 41, 43, 44

1244

23 M 2016 03608 182213 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10,

11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34,

35, 36, 37,
38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45

974

23 M 2021 07452 182389 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13,
14, 15, 16,

17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28

1255

23 M 2017 00500 182477 23, 26, 35 989
23 M 2015 07620 182565 1, 2, 3, 4, 5,

6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34,

35, 36, 37,
38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45

964

23 M 2015 07619 182566 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10,

11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34,

35, 36, 37,
38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45

963
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Clasă Nr. depozit Nr.
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Clase NISA pag.

23 M 2021 07389 182645 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10,

11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34,

35, 36, 37,
38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45

1248

23 M 2021 02728 182734 23, 24, 26, 40 1017
24 M 2021 07349 182198 5, 12, 14, 18,

20, 23, 24,
25, 26, 27,

31, 36, 37, 39,
40, 41, 43, 44

1244

24 M 2016 03608 182213 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10,

11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34,

35, 36, 37,
38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45

974

24 M 2021 07452 182389 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13,
14, 15, 16,

17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28

1255

24 M 2021 02514 182473 20, 24 1015
24 M 2021 07590 182505 24 1288
24 M 2021 04205 182519 24, 25, 26, 35 1032
24 M 2015 07620 182565 1, 2, 3, 4, 5,

6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34,

35, 36, 37,
38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45

964

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

24 M 2015 07619 182566 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10,

11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34,

35, 36, 37,
38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45

963

24 M 2021 06193 182596 24 1103
24 M 2021 07389 182645 1, 2, 3, 4, 5,

6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34,

35, 36, 37,
38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45

1248

24 M 2021 02728 182734 23, 24, 26, 40 1017
24 M 2021 08200 182762 9, 16, 24,

26, 34, 35
1399

25 M 2021 07349 182198 5, 12, 14, 18,
20, 23, 24,
25, 26, 27,

31, 36, 37, 39,
40, 41, 43, 44

1244

25 M 2021 06516 182203 25 1113
25 M 2016 03608 182213 1, 2, 3, 4, 5,

6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34,

35, 36, 37,
38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45

974

25 M 2020 07220 182221 25, 28, 41 1010
25 M 2021 07467 182234 16, 25, 41 1260
25 M 2021 07545 182243 25 1283
25 M 2015 00966 182247 25 956
25 M 2015 00967 182248 25 956
25 M 2015 00968 182249 25 956
25 M 2015 00969 182250 25 957
25 M 2015 00970 182251 25 957
25 M 2021 07628 182264 18, 25, 40 1301
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Clasă Nr. depozit Nr.
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Clase NISA pag.

25 M 2021 07610 182278 25 1293
25 M 2020 04881 182293 4, 7, 8,

9, 25, 35
1002

25 M 2021 07020 182343 25 1162
25 M 2021 07452 182389 6, 7, 8, 9, 10,

11, 12, 13,
14, 15, 16,

17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28

1255

25 M 2021 06618 182401 9, 14, 25, 35 1122
25 M 2021 06743 182406 25, 28, 35, 41 1135
25 M 2016 08139 182479 25 986
25 M 2021 07213 182481 18, 25 1203
25 M 2021 07508 182490 25, 35 1278
25 M 2021 04205 182519 24, 25, 26, 35 1032
25 M 2021 07301 182527 14, 16, 25, 28 1228
25 M 2021 06466 182547 25, 35 1112
25 M 2017 02556 182563 16, 25,

35, 41, 42
996

25 M 2015 07620 182565 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10,

11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34,

35, 36, 37,
38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45

964

25 M 2015 07619 182566 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10,

11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34,

35, 36, 37,
38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45

963

25 M 2021 07828 182621 25, 40 1350
25 M 2021 07045 182628 3, 21, 25,

35, 44
1166

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

25 M 2021 07389 182645 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10,

11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34,

35, 36, 37,
38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45

1248

25 M 2021 07947 182659 25, 41, 43 1366
25 M 2021 07966 182665 25 1369
25 M 2021 07969 182669 25 1369
25 M 2021 07724 182683 25 1328
25 M 2021 04358 182722 25 1038
25 M 2021 08110 182743 25 1384
25 M 2021 08182 182759 25 1398
26 M 2021 07349 182198 5, 12, 14, 18,

20, 23, 24,
25, 26, 27,

31, 36, 37, 39,
40, 41, 43, 44

1244

26 M 2016 03608 182213 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10,

11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34,

35, 36, 37,
38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45

974

26 M 2021 07452 182389 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13,
14, 15, 16,

17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28

1255

26 M 2017 00500 182477 23, 26, 35 989
26 M 2021 04205 182519 24, 25, 26, 35 1032
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Clase NISA pag.

26 M 2015 07620 182565 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10,

11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34,

35, 36, 37,
38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45

964

26 M 2015 07619 182566 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10,

11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34,

35, 36, 37,
38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45

963

26 M 2021 07389 182645 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10,

11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34,

35, 36, 37,
38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45

1248

26 M 2021 02728 182734 23, 24, 26, 40 1017
26 M 2021 08200 182762 9, 16, 24,

26, 34, 35
1399

27 M 2021 07349 182198 5, 12, 14, 18,
20, 23, 24,
25, 26, 27,

31, 36, 37, 39,
40, 41, 43, 44

1244

27 M 2016 03608 182213 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10,

11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34,

35, 36, 37,
38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45

974

27 M 2021 06639 182384 27, 28, 41 1124

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

27 M 2021 07452 182389 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13,
14, 15, 16,

17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28

1255

27 M 2015 07620 182565 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10,

11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34,

35, 36, 37,
38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45

964

27 M 2015 07619 182566 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10,

11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34,

35, 36, 37,
38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45

963

27 M 2021 07389 182645 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10,

11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34,

35, 36, 37,
38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45

1248

28 M 2016 03736 182177 28, 35, 40, 41 977
28 M 2016 03608 182213 1, 2, 3, 4, 5,

6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34,

35, 36, 37,
38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45

974

28 M 2020 07220 182221 25, 28, 41 1010
28 M 2021 07512 182288 28 1279



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 06/2022

Mărci publicate în BOPI nr. 06/2022
(în ordinea clasei Nisa)

1516

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

28 M 2021 06639 182384 27, 28, 41 1124
28 M 2021 07662 182388 12, 16, 20, 28 1305
28 M 2021 07452 182389 6, 7, 8, 9, 10,

11, 12, 13,
14, 15, 16,

17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28

1255

28 M 2021 07454 182391 6, 7, 8, 10,
11, 12, 13,
15, 16, 17,

18, 19, 20, 28

1256

28 M 2021 06743 182406 25, 28, 35, 41 1135
28 M 2021 05890 182455 12, 22, 28 1083
28 M 2021 03230 182516 10, 28 1025
28 M 2020 08521 182518 7, 28, 35, 37 1013
28 M 2021 07301 182527 14, 16, 25, 28 1228
28 M 2021 07736 182539 3, 12, 20, 28 1329
28 M 2015 07620 182565 1, 2, 3, 4, 5,

6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34,

35, 36, 37,
38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45

964

28 M 2015 07619 182566 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10,

11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34,

35, 36, 37,
38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45

963

28 M 2021 07321 182644 28, 35 1230
28 M 2021 07389 182645 1, 2, 3, 4, 5,

6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34,

35, 36, 37,
38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45

1248

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

28 M 2021 08078 182707 28 1381
28 M 2021 08355 182709 28, 41 1412
28 M 2021 08260 182784 11, 18,

20, 22, 28
1410

29 M 2014 08388 182190 29, 35 954
29 M 2016 03608 182213 1, 2, 3, 4, 5,

6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34,

35, 36, 37,
38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45

974

29 M 2021 07296 182229 29, 35, 43 1224
29 M 2021 04770 182231 14, 29, 30,

31, 32, 33,
41, 43, 44

1044

29 M 2021 07806 182238 29, 35 1343
29 M 2015 05344 182242 29, 35, 40 958
29 M 2021 07277 182277 29, 31, 35 1216
29 M 2021 07012 182304 1, 5, 9, 29,

30, 31, 35,
36, 39, 40,

41, 42, 43, 44

1159

29 M 2021 07523 182320 5, 29, 30 1281
29 M 2021 07325 182329 5, 29, 30, 32 1232
29 M 2021 07215 182330 16, 29, 35 1204
29 M 2021 07216 182331 16, 29, 35 1204
29 M 2021 07278 182377 29, 35, 39 1217
29 M 2021 07280 182378 29, 35, 39 1217
29 M 2016 05902 182404 29 979
29 M 2014 08602 182424 29, 43 955
29 M 2016 07937 182440 29, 35 984
29 M 2021 07553 182443 29, 35 1284
29 M 2021 05719 182449 29, 30, 31, 32,

33, 34, 35, 43
1073

29 M 2021 02510 182459 29 1015
29 M 2021 05625 182523 29, 30, 31,

32, 41, 43, 44
1067
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Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

29 M 2015 07620 182565 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10,

11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34,

35, 36, 37,
38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45

964

29 M 2015 07619 182566 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10,

11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34,

35, 36, 37,
38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45

963

29 M 2021 02585 182570 29, 30,
35, 36, 43

1016

29 M 2021 07315 182579 29, 30,
31, 39, 43

1229

29 M 2021 05462 182588 29, 35, 39,
40, 41, 43

1063

29 M 2021 07085 182604 29, 30, 43 1182
29 M 2021 07760 182611 29 1330
29 M 2021 07389 182645 1, 2, 3, 4, 5,

6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34,

35, 36, 37,
38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45

1248

29 M 2021 07929 182656 29, 31, 35, 39 1364
29 M 2021 07961 182663 29, 30, 39,

41, 42, 43
1368

29 M 2021 07171 182666 29, 31, 35 1188
29 M 2021 07170 182667 29, 31, 35 1188
29 M 2021 08320 182668 29, 35 1412
29 M 2021 08043 182677 29, 35 1373
29 M 2021 08046 182678 29, 30, 43 1373
29 M 2021 06354 182692 29, 30, 31 1109
29 M 2021 08342 182703 29 1412
29 M 2021 06319 182727 29 1107

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

29 M 2021 04265 182732 29, 30, 43 1035
29 M 2021 04270 182733 29, 30, 43 1036
29 M 2021 08144 182752 29, 41, 43 1392
29 M 2021 08165 182754 29 1393
29 M 2021 08230 182775 29, 30, 35, 39 1403
29 M 2021 08232 182777 29, 30, 35, 39 1404
30 M 2020 05818 182178 30, 43 1007
30 M 2021 06221 182179 30, 35 1104
30 M 2015 07594 182186 30, 43 962
30 M 2021 06046 182212 30, 43 1088
30 M 2016 03608 182213 1, 2, 3, 4, 5,

6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34,

35, 36, 37,
38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45

974

30 M 2021 04770 182231 14, 29, 30,
31, 32, 33,
41, 43, 44

1044

30 M 2021 07578 182265 30, 35 1286
30 M 2021 07489 182301 30 1262
30 M 2021 07012 182304 1, 5, 9, 29,

30, 31, 35,
36, 39, 40,

41, 42, 43, 44

1159

30 M 2021 07514 182305 30 1279
30 M 2016 07383 182309 30, 43 981
30 M 2021 07523 182320 5, 29, 30 1281
30 M 2021 07325 182329 5, 29, 30, 32 1232
30 M 2016 07587 182333 30 983
30 M 2016 07520 182335 30 982
30 M 2016 07519 182336 30 982
30 M 2016 02136 182337 30 971
30 M 2021 07705 182344 30 1324
30 M 2021 07793 182362 30, 35, 43 1339
30 M 2021 07797 182363 30, 35, 43 1342
30 M 2016 03046 182372 30, 33, 35, 43 971
30 M 2021 07013 182419 30, 35, 43 1161
30 M 2021 07540 182420 30, 35 1283
30 M 2021 07360 182428 30, 31 1246
30 M 2021 07799 182437 30, 43 1343
30 M 2021 05719 182449 29, 30, 31, 32,

33, 34, 35, 43
1073

30 M 2021 06119 182466 30, 35, 43 1089
30 M 2017 00735 182496 5, 30 990
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Clasă Nr. depozit Nr.
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Clase NISA pag.

30 M 2021 07818 182500 30, 39, 43 1347
30 M 2019 01795 182510 30 998
30 M 2015 08477 182522 30, 35 969
30 M 2021 05625 182523 29, 30, 31,

32, 41, 43, 44
1067

30 M 2021 07355 182535 9, 30, 35, 38,
39, 42, 43

1244

30 M 2017 02036 182559 30, 35 994
30 M 2015 07620 182565 1, 2, 3, 4, 5,

6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34,

35, 36, 37,
38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45

964

30 M 2015 07619 182566 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10,

11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34,

35, 36, 37,
38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45

963

30 M 2021 02585 182570 29, 30,
35, 36, 43

1016

30 M 2021 07315 182579 29, 30,
31, 39, 43

1229

30 M 2021 07085 182604 29, 30, 43 1182
30 M 2021 07796 182613 30, 39, 41, 43 1340
30 M 2021 07389 182645 1, 2, 3, 4, 5,

6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34,

35, 36, 37,
38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45

1248

30 M 2015 07918 182648 30 967
30 M 2021 07961 182663 29, 30, 39,

41, 42, 43
1368

30 M 2021 08046 182678 29, 30, 43 1373
30 M 2021 08468 182690 11, 30, 35, 43 1415

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

30 M 2021 06354 182692 29, 30, 31 1109
30 M 2021 04265 182732 29, 30, 43 1035
30 M 2021 04270 182733 29, 30, 43 1036
30 M 2021 04552 182739 30, 35, 42 1041
30 M 2021 08131 182746 30, 34,

35, 41, 43
1388

30 M 2021 08230 182775 29, 30, 35, 39 1403
30 M 2021 08231 182776 30, 35, 39 1404
30 M 2021 08232 182777 29, 30, 35, 39 1404
30 M 2021 08247 182780 7, 11, 30, 35 1406
31 M 2016 01163 182181 31, 35 970
31 M 2021 07349 182198 5, 12, 14, 18,

20, 23, 24,
25, 26, 27,

31, 36, 37, 39,
40, 41, 43, 44

1244

31 M 2021 07168 182207 31, 35 1187
31 M 2016 03608 182213 1, 2, 3, 4, 5,

6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34,

35, 36, 37,
38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45

974

31 M 2021 04770 182231 14, 29, 30,
31, 32, 33,
41, 43, 44

1044

31 M 2021 07277 182277 29, 31, 35 1216
31 M 2021 05084 182295 31 1053
31 M 2021 07012 182304 1, 5, 9, 29,

30, 31, 35,
36, 39, 40,

41, 42, 43, 44

1159

31 M 2021 03100 182334 31, 32, 33 1023
31 M 2012 06750 182410 31, 35 953
31 M 2021 07360 182428 30, 31 1246
31 M 2021 05719 182449 29, 30, 31, 32,

33, 34, 35, 43
1073

31 M 2017 02212 182504 31 995
31 M 2021 05625 182523 29, 30, 31,

32, 41, 43, 44
1067
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Clasă Nr. depozit Nr.
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Clase NISA pag.

31 M 2015 07620 182565 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10,

11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34,

35, 36, 37,
38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45

964

31 M 2015 07619 182566 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10,

11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34,

35, 36, 37,
38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45

963

31 M 2021 07315 182579 29, 30,
31, 39, 43

1229

31 M 2017 02249 182589 31, 35 995
31 M 2021 07389 182645 1, 2, 3, 4, 5,

6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34,

35, 36, 37,
38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45

1248

31 M 2021 07929 182656 29, 31, 35, 39 1364
31 M 2021 07171 182666 29, 31, 35 1188
31 M 2021 07170 182667 29, 31, 35 1188
31 M 2021 06354 182692 29, 30, 31 1109
31 M 2021 07120 182728 31, 35 1185
31 M 2021 02441 182736 31, 37, 44 1015

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

32 M 2016 03608 182213 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10,

11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34,

35, 36, 37,
38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45

974

32 M 2021 04770 182231 14, 29, 30,
31, 32, 33,
41, 43, 44

1044

32 M 2016 06431 182266 32 980
32 M 2021 07592 182290 32 1288
32 M 2021 07325 182329 5, 29, 30, 32 1232
32 M 2021 03100 182334 31, 32, 33 1023
32 M 2021 05924 182399 32, 35 1085
32 M 2021 07758 182445 32, 33 1330
32 M 2021 05719 182449 29, 30, 31, 32,

33, 34, 35, 43
1073

32 M 2021 06091 182469 32, 35, 43 1089
32 M 2021 05625 182523 29, 30, 31,

32, 41, 43, 44
1067

32 M 2015 07620 182565 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10,

11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34,

35, 36, 37,
38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45

964

32 M 2015 07619 182566 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10,

11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34,

35, 36, 37,
38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45

963

32 M 2021 07810 182615 32 1346
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Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

32 M 2021 07389 182645 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10,

11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34,

35, 36, 37,
38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45

1248

32 M 2021 08025 182675 32 1372
32 M 2021 08026 182676 32 1372
32 M 2019 05869 182720 32 999
33 M 2021 00434 182199 33, 35, 43 1014
33 M 2016 03608 182213 1, 2, 3, 4, 5,

6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34,

35, 36, 37,
38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45

974

33 M 2021 04770 182231 14, 29, 30,
31, 32, 33,
41, 43, 44

1044

33 M 2021 07046 182267 33 1166
33 M 2021 07037 182268 33 1163
33 M 2021 07038 182269 33 1163
33 M 2021 07040 182270 33 1164
33 M 2021 07041 182271 33 1164
33 M 2021 07042 182272 33 1165
33 M 2021 07044 182273 33 1165
33 M 2021 07126 182318 33 1186
33 M 2021 03100 182334 31, 32, 33 1023
33 M 2021 02681 182359 33 1017
33 M 2020 05706 182371 33 1007
33 M 2016 03046 182372 30, 33, 35, 43 971
33 M 2021 05314 182405 33, 35,

39, 41, 43
1059

33 M 2021 05981 182411 33, 35,
39, 41, 43

1086

33 M 2021 07758 182445 32, 33 1330
33 M 2021 05719 182449 29, 30, 31, 32,

33, 34, 35, 43
1073

33 M 2021 06149 182470 33 1102

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

33 M 2015 07620 182565 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10,

11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34,

35, 36, 37,
38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45

964

33 M 2015 07619 182566 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10,

11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34,

35, 36, 37,
38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45

963

33 M 2021 06328 182583 33 1108
33 M 2021 06327 182584 33 1108
33 M 2021 07814 182617 33 1346
33 M 2021 07874 182637 33, 35 1354
33 M 2021 07389 182645 1, 2, 3, 4, 5,

6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34,

35, 36, 37,
38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45

1248

33 M 2021 05777 182716 33, 35 1074
33 M 2019 05274 182719 33 999
34 M 2021 07762 182208 34 1331
34 M 2021 07765 182209 34 1331
34 M 2021 07766 182210 34 1331
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34 M 2016 03608 182213 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10,

11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34,

35, 36, 37,
38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45

974

34 M 2021 05719 182449 29, 30, 31, 32,
33, 34, 35, 43

1073

34 M 2021 03069 182457 34 1021
34 M 2018 08418 182471 9, 34, 41, 43 998
34 M 2015 07620 182565 1, 2, 3, 4, 5,

6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34,

35, 36, 37,
38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45

964

34 M 2015 07619 182566 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10,

11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34,

35, 36, 37,
38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45

963

34 M 2021 06134 182581 3, 9, 34 1101
34 M 2021 07389 182645 1, 2, 3, 4, 5,

6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34,

35, 36, 37,
38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45

1248

34 M 2021 07276 182715 34 1216
34 M 2021 08131 182746 30, 34,

35, 41, 43
1388

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

34 M 2021 08132 182747 1, 3, 4, 9,
16, 34, 35

1388

34 M 2021 08200 182762 9, 16, 24,
26, 34, 35

1399

35 M 2016 03294 182171 5, 16, 35,
41, 44

973

35 M 2020 04141 182174 16, 35 1001
35 M 2020 04142 182175 16, 35 1002
35 M 2021 07485 182176 35, 39, 43 1261
35 M 2016 03736 182177 28, 35, 40, 41 977
35 M 2021 06221 182179 30, 35 1104
35 M 2016 01163 182181 31, 35 970
35 M 2021 06824 182187 35, 36, 45 1148
35 M 2021 06822 182188 35, 36, 45 1147
35 M 2016 03700 182189 35, 41 976
35 M 2014 08388 182190 29, 35 954
35 M 2021 07091 182191 35, 38 1184
35 M 2016 03264 182192 35, 36, 37,

39, 41, 43, 44
972

35 M 2021 06859 182156 16, 35, 38, 41 1153
35 M 2021 07619 182193 35, 39 1294
35 M 2021 07624 182194 35 1295
35 M 2021 05063 182196 9, 35 1048
35 M 2021 00434 182199 33, 35, 43 1014
35 M 2021 04962 182200 35 1046
35 M 2021 07666 182201 9, 16, 35, 41 1306
35 M 2021 06624 182202 35 1124
35 M 2015 06616 182206 35, 38,

39, 41, 42
962

35 M 2021 07168 182207 31, 35 1187
35 M 2021 07498 182211 35, 36, 37,

41, 42, 43
1263

35 M 2016 03608 182213 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10,

11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34,

35, 36, 37,
38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45

974

35 M 2016 03610 182214 9, 35, 38,
41, 42

976

35 M 2016 06086 182215 35, 38 980
35 M 2021 07287 182228 35 1223
35 M 2021 07296 182229 29, 35, 43 1224
35 M 2021 06531 182235 35 1115
35 M 2021 07806 182238 29, 35 1343
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Clasă Nr. depozit Nr.
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Clase NISA pag.

35 M 2021 07655 182240 16, 19, 35,
37, 41, 42

1303

35 M 2015 05344 182242 29, 35, 40 958
35 M 2021 07495 182246 35, 39, 43 1262
35 M 2015 02889 182252 16, 35,

41, 44, 45
957

35 M 2016 08010 182254 35, 41 984
35 M 2016 08011 182256 35, 41, 43 985
35 M 2016 08012 182257 35, 41, 43 985
35 M 2021 07096 182258 35, 38, 41 1184
35 M 2021 07670 182259 3, 5, 10, 35 1309
35 M 2021 07671 182260 3, 5, 10, 35 1310
35 M 2021 07578 182265 30, 35 1286
35 M 2021 07277 182277 29, 31, 35 1216
35 M 2015 07925 182279 35 967
35 M 2018 08019 182286 21, 35 997
35 M 2018 07904 182287 21, 35 997
35 M 2014 00788 182289 16, 35,

38, 41, 42
954

35 M 2020 04881 182293 4, 7, 8,
9, 25, 35

1002

35 M 2015 05897 182297 35, 44 961
35 M 2021 07466 182302 16, 21,

35, 36, 41
1259

35 M 2021 07012 182304 1, 5, 9, 29,
30, 31, 35,
36, 39, 40,

41, 42, 43, 44

1159

35 M 2020 06648 182306 35, 36, 37, 43 1009
35 M 2014 08539 182308 16, 35, 38, 41 954
35 M 2021 07082 182310 16, 35,

38, 41, 42
1177

35 M 2021 07326 182311 16, 35,
38, 41, 42

1232

35 M 2021 07251 182312 16, 35,
38, 41, 42

1210

35 M 2021 07328 182313 16, 35,
38, 41, 42

1237

35 M 2021 05394 182314 16, 35,
38, 41, 42

1060

35 M 2021 05097 182315 16, 35,
38, 41, 42

1054

35 M 2013 04961 182317 7, 9, 35 953
35 M 2015 05824 182325 9, 35, 38,

41, 42
960

35 M 2021 07215 182330 16, 29, 35 1204
35 M 2021 07216 182331 16, 29, 35 1204
35 M 2021 06705 182332 3, 8, 11,

21, 35
1127

35 M 2021 07698 182338 16, 35,
38, 41, 42

1315

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

35 M 2021 07700 182339 16, 35, 38, 41 1320
35 M 2012 03331 182340 35, 43 953
35 M 2021 07119 182341 35 1185
35 M 2021 07124 182342 35 1186
35 M 2021 06779 182346 9, 16, 35,

38, 41, 42
1145

35 M 2015 08482 182347 16, 35,
38, 41, 42

969

35 M 2021 06684 182348 35, 41 1127
35 M 2021 05663 182350 35 1070
35 M 2021 01237 182360 12, 35,

37, 39, 42
1014

35 M 2021 07793 182362 30, 35, 43 1339
35 M 2021 07797 182363 30, 35, 43 1342
35 M 2017 00871 182364 35 991
35 M 2021 07053 182365 35, 43 1167
35 M 2016 03046 182372 30, 33, 35, 43 971
35 M 2021 04439 182376 7, 8, 35 1039
35 M 2021 07278 182377 29, 35, 39 1217
35 M 2021 07280 182378 29, 35, 39 1217
35 M 2015 08347 182379 16, 35,

38, 41, 42
968

35 M 2015 08484 182380 16, 35,
38, 41, 42

970

35 M 2016 08754 182382 9, 35, 38 987
35 M 2016 07781 182383 1, 2, 19, 35 983
35 M 2016 06077 182392 3, 5, 35 979
35 M 2016 08436 182393 11, 35, 37 986
35 M 2016 05413 182395 35, 41 978
35 M 2021 07396 182397 35, 39, 43 1251
35 M 2021 07781 182398 19, 20, 35,

37, 39, 40
1337

35 M 2021 05924 182399 32, 35 1085
35 M 2021 06618 182401 9, 14, 25, 35 1122
35 M 2016 06564 182403 35, 41, 44 980
35 M 2021 05314 182405 33, 35,

39, 41, 43
1059

35 M 2021 06743 182406 25, 28, 35, 41 1135
35 M 2021 06749 182407 20, 35, 39, 42 1137
35 M 2021 06752 182408 9, 35 1140
35 M 2021 06855 182409 35, 36,

41, 42, 44
1149

35 M 2012 06750 182410 31, 35 953
35 M 2021 05981 182411 33, 35,

39, 41, 43
1086

35 M 2021 06765 182412 9, 11, 35 1141
35 M 2021 07499 182413 6, 7, 9, 11,

22, 35, 37, 42
1265

35 M 2021 07013 182419 30, 35, 43 1161
35 M 2021 07540 182420 30, 35 1283
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Clase NISA pag.

35 M 2021 07644 182423 21, 35, 44 1302
35 M 2021 07072 182425 3, 4, 5,

11, 21, 35
1168

35 M 2021 05548 182426 35, 41 1066
35 M 2021 07203 182427 35, 39,

41, 43, 44
1198

35 M 2017 00599 182429 35 990
35 M 2017 00598 182430 35 989
35 M 2021 07456 182438 35 1258
35 M 2016 07937 182440 29, 35 984
35 M 2021 07553 182443 29, 35 1284
35 M 2021 07469 182444 5, 35 1261
35 M 2021 05719 182449 29, 30, 31, 32,

33, 34, 35, 43
1073

35 M 2021 05631 182451 35, 36, 37, 39 1068
35 M 2021 05817 182453 35, 39, 43, 44 1074
35 M 2021 03015 182458 35 1020
35 M 2021 07571 182461 35, 36 1285
35 M 2021 03744 182462 35, 40, 41 1026
35 M 2021 05847 182464 35, 36,

39, 40, 42
1075

35 M 2021 06119 182466 30, 35, 43 1089
35 M 2021 06131 182467 35, 37, 39, 42 1093
35 M 2021 06132 182468 9, 35, 39, 43 1096
35 M 2021 06091 182469 32, 35, 43 1089
35 M 2020 08038 182472 35, 42 1012
35 M 2017 00500 182477 23, 26, 35 989
35 M 2021 07648 182482 35, 36, 45 1303
35 M 2021 03124 182483 35, 39 1024
35 M 2021 07794 182485 7, 11, 35 1339
35 M 2021 07476 182486 35, 41 1261
35 M 2021 04964 182489 9, 35, 40,

41, 42, 45
1047

35 M 2021 07508 182490 25, 35 1278
35 M 2021 07184 182494 9, 16, 35, 41 1191
35 M 2021 06711 182495 9, 35 1131
35 M 2015 05665 182498 35, 41, 43 959
35 M 2021 07519 182503 9, 35, 36,

38, 42
1279

35 M 2020 06508 182506 35, 36 1009
35 M 2021 08412 182511 35, 38, 41 1413
35 M 2021 04022 182517 35, 39 1028
35 M 2020 08521 182518 7, 28, 35, 37 1013
35 M 2021 04205 182519 24, 25, 26, 35 1032
35 M 2015 08477 182522 30, 35 969
35 M 2021 07339 182528 35, 36 1242
35 M 2021 07340 182529 35, 36 1242
35 M 2021 07341 182530 35, 36 1243
35 M 2021 07343 182531 35, 36 1243
35 M 2021 07346 182532 35, 36 1243

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

35 M 2021 07347 182533 35, 36 1243
35 M 2021 07355 182535 9, 30, 35, 38,

39, 42, 43
1244

35 M 2017 01137 182538 18, 35 991
35 M 2021 02860 182542 35 1020
35 M 2021 06466 182547 25, 35 1112
35 M 2021 07377 182549 35, 36 1246
35 M 2021 05638 182550 9, 35, 36, 41 1068
35 M 2020 07715 182555 5, 35, 42, 44 1010
35 M 2017 02007 182557 9, 16, 35, 38,

39, 40, 41
993

35 M 2017 02036 182559 30, 35 994
35 M 2021 07668 182560 35, 41 1307
35 M 2021 07674 182561 35, 41, 43 1311
35 M 2017 02556 182563 16, 25,

35, 41, 42
996

35 M 2015 07620 182565 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10,

11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34,

35, 36, 37,
38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45

964

35 M 2015 07619 182566 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10,

11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34,

35, 36, 37,
38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45

963

35 M 2021 04684 182568 35 1043
35 M 2021 02585 182570 29, 30,

35, 36, 43
1016

35 M 2021 07712 182571 35, 37, 42 1326
35 M 2021 07194 182580 35, 39, 43 1195
35 M 2021 05254 182586 35, 36 1058
35 M 2021 04167 182587 35, 37, 39, 40 1029
35 M 2021 05462 182588 29, 35, 39,

40, 41, 43
1063

35 M 2017 02249 182589 31, 35 995
35 M 2021 08108 182592 11, 35, 37, 42 1384
35 M 2021 08115 182593 3, 4, 7, 9, 11,

17, 21, 35
1384
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35 M 2021 05753 182594 5, 35 1074
35 M 2021 06493 182597 5, 35 1113
35 M 2021 06495 182598 5, 35 1113
35 M 2021 06738 182600 5, 35 1134
35 M 2021 07220 182606 3, 5, 21,

35, 44
1205

35 M 2021 07378 182608 35, 41 1247
35 M 2021 07808 182614 35 1345
35 M 2021 07827 182620 4, 35, 37,

39, 43
1348

35 M 2021 07830 182622 9, 35, 37,
39, 42

1350

35 M 2015 05564 182625 35, 41 959
35 M 2021 08057 182626 35, 41 1378
35 M 2021 08052 182627 18, 20,

35, 43, 44
1376

35 M 2021 07045 182628 3, 21, 25,
35, 44

1166

35 M 2021 07860 182631 35, 37 1351
35 M 2021 07862 182633 5, 35, 44 1352
35 M 2021 07874 182637 33, 35 1354
35 M 2021 07876 182638 19, 20, 35, 40 1355
35 M 2021 07878 182639 35, 41 1355
35 M 2021 07886 182641 35, 43 1357
35 M 2021 07321 182644 28, 35 1230
35 M 2021 07389 182645 1, 2, 3, 4, 5,

6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34,

35, 36, 37,
38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45

1248

35 M 2021 08233 182646 4, 35, 39, 40 1405
35 M 2017 02076 182647 35, 38, 39, 42 994
35 M 2021 05671 182649 16, 35 1071
35 M 2021 07923 182655 35, 38, 41 1359
35 M 2021 07929 182656 29, 31, 35, 39 1364
35 M 2021 07953 182660 35, 36, 37 1366
35 M 2021 07954 182661 35, 36, 37 1367
35 M 2021 07955 182662 35, 36, 37 1367
35 M 2021 07171 182666 29, 31, 35 1188
35 M 2021 07170 182667 29, 31, 35 1188
35 M 2021 08320 182668 29, 35 1412
35 M 2021 07982 182670 35, 41 1369
35 M 2021 08586 182673 16, 35 1432
35 M 2021 08043 182677 29, 35 1373

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

35 M 2021 08047 182679 9, 35, 42 1374
35 M 2021 07535 182682 35, 41, 42 1283
35 M 2021 08064 182686 35, 41 1379
35 M 2021 08072 182688 35, 41 1380
35 M 2021 07600 182689 35, 42 1290
35 M 2021 08468 182690 11, 30, 35, 43 1415
35 M 2021 07603 182693 35, 42 1292
35 M 2021 07599 182694 35, 42 1289
35 M 2021 08203 182695 6, 19, 35 1400
35 M 2021 08512 182699 6, 35, 42 1426
35 M 2021 07281 182701 35, 39 1217
35 M 2021 08065 182705 35, 37 1379
35 M 2021 08066 182706 35, 36, 37 1380
35 M 2021 08511 182711 6, 35, 42 1421
35 M 2021 08510 182712 6, 35, 42 1416
35 M 2021 07744 182713 35 1329
35 M 2021 05777 182716 33, 35 1074
35 M 2021 08366 182721 21, 35 1413
35 M 2021 08588 182725 35, 37, 38,

39, 41, 45
1433

35 M 2021 07120 182728 31, 35 1185
35 M 2021 05234 182730 18, 21, 35 1058
35 M 2021 05546 182737 7, 9, 16,

35, 36, 37,
41, 43, 45

1065

35 M 2021 05545 182738 7, 9, 16,
35, 36, 37,
41, 43, 45

1064

35 M 2021 04552 182739 30, 35, 42 1041
35 M 2021 04051 182740 35 1029
35 M 2021 08093 182741 9, 35, 36,

41, 42
1382

35 M 2021 08116 182744 35, 44 1387
35 M 2021 08131 182746 30, 34,

35, 41, 43
1388

35 M 2021 08132 182747 1, 3, 4, 9,
16, 34, 35

1388

35 M 2021 08137 182750 16, 35, 41 1391
35 M 2021 08166 182755 35 1394
35 M 2021 08179 182758 35, 41 1397
35 M 2021 08186 182760 35, 44 1398
35 M 2021 08200 182762 9, 16, 24,

26, 34, 35
1399

35 M 2020 01083 182768 35 1001
35 M 2021 07187 182770 35, 36, 37 1194
35 M 2021 08139 182771 35, 41 1391
35 M 2021 08230 182775 29, 30, 35, 39 1403
35 M 2021 08231 182776 30, 35, 39 1404
35 M 2021 08232 182777 29, 30, 35, 39 1404
35 M 2021 08238 182778 35, 41 1405
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Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

35 M 2021 08247 182780 7, 11, 30, 35 1406
35 M 2021 08255 182781 35 1408
35 M 2021 08263 182785 35, 39, 41, 43 1410
36 M 2021 06824 182187 35, 36, 45 1148
36 M 2021 06822 182188 35, 36, 45 1147
36 M 2016 03264 182192 35, 36, 37,

39, 41, 43, 44
972

36 M 2021 07349 182198 5, 12, 14, 18,
20, 23, 24,
25, 26, 27,

31, 36, 37, 39,
40, 41, 43, 44

1244

36 M 2016 08192 182204 36, 37 986
36 M 2021 07498 182211 35, 36, 37,

41, 42, 43
1263

36 M 2016 03608 182213 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10,

11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34,

35, 36, 37,
38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45

974

36 M 2021 07182 182230 36 1189
36 M 2021 04958 182280 36, 37, 43 1045
36 M 2021 07466 182302 16, 21,

35, 36, 41
1259

36 M 2021 07012 182304 1, 5, 9, 29,
30, 31, 35,
36, 39, 40,

41, 42, 43, 44

1159

36 M 2020 06648 182306 35, 36, 37, 43 1009
36 M 2020 05449 182369 36, 42 1006
36 M 2020 05450 182370 36, 42 1006
36 M 2021 06855 182409 35, 36,

41, 42, 44
1149

36 M 2021 05631 182451 35, 36, 37, 39 1068
36 M 2021 07571 182461 35, 36 1285
36 M 2021 04634 182463 36, 39 1042
36 M 2021 05847 182464 35, 36,

39, 40, 42
1075

36 M 2021 07648 182482 35, 36, 45 1303
36 M 2021 07519 182503 9, 35, 36,

38, 42
1279

36 M 2020 06508 182506 35, 36 1009
36 M 2021 07300 182515 36 1228
36 M 2021 07299 182525 36 1227
36 M 2021 07339 182528 35, 36 1242

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

36 M 2021 07340 182529 35, 36 1242
36 M 2021 07341 182530 35, 36 1243
36 M 2021 07343 182531 35, 36 1243
36 M 2021 07346 182532 35, 36 1243
36 M 2021 07347 182533 35, 36 1243
36 M 2021 04452 182545 36 1040
36 M 2021 07377 182549 35, 36 1246
36 M 2021 05638 182550 9, 35, 36, 41 1068
36 M 2015 07620 182565 1, 2, 3, 4, 5,

6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34,

35, 36, 37,
38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45

964

36 M 2015 07619 182566 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10,

11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34,

35, 36, 37,
38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45

963

36 M 2021 02585 182570 29, 30,
35, 36, 43

1016

36 M 2021 07892 182572 36, 43 1358
36 M 2017 01364 182576 36, 37 992
36 M 2021 05254 182586 35, 36 1058
36 M 2021 07451 182609 36 1255
36 M 2021 07389 182645 1, 2, 3, 4, 5,

6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34,

35, 36, 37,
38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45

1248

36 M 2021 07936 182657 36, 37 1365
36 M 2021 07953 182660 35, 36, 37 1366
36 M 2021 07954 182661 35, 36, 37 1367
36 M 2021 07955 182662 35, 36, 37 1367
36 M 2021 07621 182684 36 1294
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Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

36 M 2021 08009 182691 36 1370
36 M 2021 08066 182706 35, 36, 37 1380
36 M 2021 08089 182708 36, 37 1381
36 M 2021 07234 182724 36 1208
36 M 2021 05546 182737 7, 9, 16,

35, 36, 37,
41, 43, 45

1065

36 M 2021 05545 182738 7, 9, 16,
35, 36, 37,
41, 43, 45

1064

36 M 2021 08093 182741 9, 35, 36,
41, 42

1382

36 M 2021 08207 182763 36 1401
36 M 2021 08208 182764 36 1402
36 M 2021 08209 182765 36 1402
36 M 2021 07187 182770 35, 36, 37 1194
37 M 2016 03264 182192 35, 36, 37,

39, 41, 43, 44
972

37 M 2021 07349 182198 5, 12, 14, 18,
20, 23, 24,
25, 26, 27,

31, 36, 37, 39,
40, 41, 43, 44

1244

37 M 2016 08192 182204 36, 37 986
37 M 2021 07498 182211 35, 36, 37,

41, 42, 43
1263

37 M 2016 03608 182213 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10,

11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34,

35, 36, 37,
38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45

974

37 M 2021 06769 182236 37, 42, 44 1143
37 M 2021 06770 182237 37, 42, 44 1144
37 M 2021 07655 182240 16, 19, 35,

37, 41, 42
1303

37 M 2021 04958 182280 36, 37, 43 1045
37 M 2020 06648 182306 35, 36, 37, 43 1009
37 M 2021 07087 182319 6, 37 1183
37 M 2021 06231 182349 37 1105
37 M 2021 01237 182360 12, 35,

37, 39, 42
1014

37 M 2016 08436 182393 11, 35, 37 986
37 M 2021 07629 182396 37, 42 1301
37 M 2021 07781 182398 19, 20, 35,

37, 39, 40
1337

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

37 M 2021 07499 182413 6, 7, 9, 11,
22, 35, 37, 42

1265

37 M 2017 00067 182421 9, 37, 41 988
37 M 2019 07538 182431 37, 40 1000
37 M 2021 05631 182451 35, 36, 37, 39 1068
37 M 2021 05911 182465 19, 20, 37, 40 1083
37 M 2021 06131 182467 35, 37, 39, 42 1093
37 M 2021 03187 182474 37, 38 1025
37 M 2021 03099 182513 37, 42 1022
37 M 2021 03090 182514 37, 42 1021
37 M 2020 08521 182518 7, 28, 35, 37 1013
37 M 2021 07201 182543 37, 39, 40, 42 1197
37 M 2020 07767 182544 6, 7, 8, 37 1011
37 M 2021 06666 182552 37 1125
37 M 2016 05604 182554 37 978
37 M 2015 07620 182565 1, 2, 3, 4, 5,

6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34,

35, 36, 37,
38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45

964

37 M 2015 07619 182566 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10,

11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34,

35, 36, 37,
38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45

963

37 M 2021 07712 182571 35, 37, 42 1326
37 M 2017 01364 182576 36, 37 992
37 M 2021 04167 182587 35, 37, 39, 40 1029
37 M 2021 07602 182590 37 1290
37 M 2021 08108 182592 11, 35, 37, 42 1384
37 M 2021 07827 182620 4, 35, 37,

39, 43
1348

37 M 2021 07830 182622 9, 35, 37,
39, 42

1350

37 M 2021 07860 182631 35, 37 1351
37 M 2021 07437 182642 37 1253
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Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

37 M 2021 07389 182645 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10,

11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34,

35, 36, 37,
38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45

1248

37 M 2021 07913 182654 37, 42 1358
37 M 2021 07936 182657 36, 37 1365
37 M 2021 07953 182660 35, 36, 37 1366
37 M 2021 07954 182661 35, 36, 37 1367
37 M 2021 07955 182662 35, 36, 37 1367
37 M 2021 08053 182680 37, 42 1377
37 M 2015 08311 182702 37 968
37 M 2021 08065 182705 35, 37 1379
37 M 2021 08066 182706 35, 36, 37 1380
37 M 2021 08089 182708 36, 37 1381
37 M 2021 08588 182725 35, 37, 38,

39, 41, 45
1433

37 M 2021 02441 182736 31, 37, 44 1015
37 M 2021 05546 182737 7, 9, 16,

35, 36, 37,
41, 43, 45

1065

37 M 2021 05545 182738 7, 9, 16,
35, 36, 37,
41, 43, 45

1064

37 M 2021 08169 182756 37, 39 1396
37 M 2021 08175 182757 5, 37 1396
37 M 2021 07868 182769 37 1353
37 M 2021 07187 182770 35, 36, 37 1194
38 M 2021 07091 182191 35, 38 1184
38 M 2021 06859 182156 16, 35, 38, 41 1153
38 M 2016 01347 182197 38, 41 971
38 M 2015 06616 182206 35, 38,

39, 41, 42
962

38 M 2016 03608 182213 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10,

11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34,

35, 36, 37,
38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45

974

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

38 M 2016 03610 182214 9, 35, 38,
41, 42

976

38 M 2016 06086 182215 35, 38 980
38 M 2015 05782 182216 38 960
38 M 2015 05783 182217 38 960
38 M 2021 05904 182241 38, 41 1083
38 M 2015 05153 182253 38, 42 958
38 M 2021 07096 182258 35, 38, 41 1184
38 M 2014 00788 182289 16, 35,

38, 41, 42
954

38 M 2014 08539 182308 16, 35, 38, 41 954
38 M 2021 07082 182310 16, 35,

38, 41, 42
1177

38 M 2021 07326 182311 16, 35,
38, 41, 42

1232

38 M 2021 07251 182312 16, 35,
38, 41, 42

1210

38 M 2021 07328 182313 16, 35,
38, 41, 42

1237

38 M 2021 05394 182314 16, 35,
38, 41, 42

1060

38 M 2021 05097 182315 16, 35,
38, 41, 42

1054

38 M 2015 05824 182325 9, 35, 38,
41, 42

960

38 M 2021 07698 182338 16, 35,
38, 41, 42

1315

38 M 2021 07700 182339 16, 35, 38, 41 1320
38 M 2021 06779 182346 9, 16, 35,

38, 41, 42
1145

38 M 2015 08482 182347 16, 35,
38, 41, 42

969

38 M 2016 08733 182361 38 987
38 M 2015 08347 182379 16, 35,

38, 41, 42
968

38 M 2015 08484 182380 16, 35,
38, 41, 42

970

38 M 2016 08754 182382 9, 35, 38 987
38 M 2021 03187 182474 37, 38 1025
38 M 2021 07519 182503 9, 35, 36,

38, 42
1279

38 M 2021 08412 182511 35, 38, 41 1413
38 M 2021 02756 182526 38, 41 1020
38 M 2021 07355 182535 9, 30, 35, 38,

39, 42, 43
1244

38 M 2017 02007 182557 9, 16, 35, 38,
39, 40, 41

993
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Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

38 M 2015 07620 182565 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10,

11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34,

35, 36, 37,
38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45

964

38 M 2015 07619 182566 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10,

11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34,

35, 36, 37,
38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45

963

38 M 2014 07901 182567 38 954
38 M 2021 07502 182610 38, 42 1277
38 M 2015 05683 182624 38 960
38 M 2021 07389 182645 1, 2, 3, 4, 5,

6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34,

35, 36, 37,
38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45

1248

38 M 2017 02076 182647 35, 38, 39, 42 994
38 M 2021 07923 182655 35, 38, 41 1359
38 M 2021 08588 182725 35, 37, 38,

39, 41, 45
1433

39 M 2021 07485 182176 35, 39, 43 1261
39 M 2016 03264 182192 35, 36, 37,

39, 41, 43, 44
972

39 M 2021 07619 182193 35, 39 1294
39 M 2021 07349 182198 5, 12, 14, 18,

20, 23, 24,
25, 26, 27,

31, 36, 37, 39,
40, 41, 43, 44

1244

39 M 2016 07191 182205 39 981
39 M 2015 06616 182206 35, 38,

39, 41, 42
962

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

39 M 2016 03608 182213 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10,

11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34,

35, 36, 37,
38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45

974

39 M 2021 04965 182219 39, 45 1047
39 M 2021 07495 182246 35, 39, 43 1262
39 M 2021 07282 182261 39 1222
39 M 2019 07679 182303 39 1000
39 M 2021 07012 182304 1, 5, 9, 29,

30, 31, 35,
36, 39, 40,

41, 42, 43, 44

1159

39 M 2021 01237 182360 12, 35,
37, 39, 42

1014

39 M 2021 07278 182377 29, 35, 39 1217
39 M 2021 07280 182378 29, 35, 39 1217
39 M 2021 07396 182397 35, 39, 43 1251
39 M 2021 07781 182398 19, 20, 35,

37, 39, 40
1337

39 M 2021 05314 182405 33, 35,
39, 41, 43

1059

39 M 2021 06749 182407 20, 35, 39, 42 1137
39 M 2021 05981 182411 33, 35,

39, 41, 43
1086

39 M 2021 07203 182427 35, 39,
41, 43, 44

1198

39 M 2021 05631 182451 35, 36, 37, 39 1068
39 M 2021 05817 182453 35, 39, 43, 44 1074
39 M 2021 04634 182463 36, 39 1042
39 M 2021 05847 182464 35, 36,

39, 40, 42
1075

39 M 2021 06131 182467 35, 37, 39, 42 1093
39 M 2021 06132 182468 9, 35, 39, 43 1096
39 M 2021 03124 182483 35, 39 1024
39 M 2021 07818 182500 30, 39, 43 1347
39 M 2021 04022 182517 35, 39 1028
39 M 2021 07355 182535 9, 30, 35, 38,

39, 42, 43
1244

39 M 2021 07201 182543 37, 39, 40, 42 1197
39 M 2017 02007 182557 9, 16, 35, 38,

39, 40, 41
993
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Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

39 M 2015 07620 182565 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10,

11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34,

35, 36, 37,
38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45

964

39 M 2015 07619 182566 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10,

11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34,

35, 36, 37,
38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45

963

39 M 2021 04428 182569 39 1039
39 M 2021 07315 182579 29, 30,

31, 39, 43
1229

39 M 2021 07194 182580 35, 39, 43 1195
39 M 2021 04167 182587 35, 37, 39, 40 1029
39 M 2021 05462 182588 29, 35, 39,

40, 41, 43
1063

39 M 2021 06677 182599 39, 40, 42 1126
39 M 2021 06809 182601 5, 39, 42, 44 1147
39 M 2021 07796 182613 30, 39, 41, 43 1340
39 M 2021 07827 182620 4, 35, 37,

39, 43
1348

39 M 2021 07830 182622 9, 35, 37,
39, 42

1350

39 M 2021 07861 182632 39, 41 1352
39 M 2021 07994 182643 16, 39, 41, 43 1370
39 M 2021 07389 182645 1, 2, 3, 4, 5,

6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34,

35, 36, 37,
38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45

1248

39 M 2021 08233 182646 4, 35, 39, 40 1405
39 M 2017 02076 182647 35, 38, 39, 42 994
39 M 2021 07912 182653 39 1358

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

39 M 2021 07929 182656 29, 31, 35, 39 1364
39 M 2021 07961 182663 29, 30, 39,

41, 42, 43
1368

39 M 2021 08293 182687 39, 43 1411
39 M 2021 07281 182701 35, 39 1217
39 M 2021 08588 182725 35, 37, 38,

39, 41, 45
1433

39 M 2021 07450 182729 39, 41 1254
39 M 2021 08169 182756 37, 39 1396
39 M 2021 08230 182775 29, 30, 35, 39 1403
39 M 2021 08231 182776 30, 35, 39 1404
39 M 2021 08232 182777 29, 30, 35, 39 1404
39 M 2021 08263 182785 35, 39, 41, 43 1410
40 M 2016 03736 182177 28, 35, 40, 41 977
40 M 2021 07349 182198 5, 12, 14, 18,

20, 23, 24,
25, 26, 27,

31, 36, 37, 39,
40, 41, 43, 44

1244

40 M 2016 03608 182213 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10,

11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34,

35, 36, 37,
38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45

974

40 M 2015 05344 182242 29, 35, 40 958
40 M 2021 07628 182264 18, 25, 40 1301
40 M 2021 07012 182304 1, 5, 9, 29,

30, 31, 35,
36, 39, 40,

41, 42, 43, 44

1159

40 M 2021 07781 182398 19, 20, 35,
37, 39, 40

1337

40 M 2019 07538 182431 37, 40 1000
40 M 2021 03744 182462 35, 40, 41 1026
40 M 2021 05847 182464 35, 36,

39, 40, 42
1075

40 M 2021 05911 182465 19, 20, 37, 40 1083
40 M 2021 04964 182489 9, 35, 40,

41, 42, 45
1047

40 M 2021 07201 182543 37, 39, 40, 42 1197
40 M 2021 07505 182548 40 1278
40 M 2017 02007 182557 9, 16, 35, 38,

39, 40, 41
993
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Clasă Nr. depozit Nr.
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Clase NISA pag.

40 M 2015 07620 182565 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10,

11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34,

35, 36, 37,
38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45

964

40 M 2015 07619 182566 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10,

11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34,

35, 36, 37,
38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45

963

40 M 2021 04167 182587 35, 37, 39, 40 1029
40 M 2021 05462 182588 29, 35, 39,

40, 41, 43
1063

40 M 2021 06677 182599 39, 40, 42 1126
40 M 2021 07828 182621 25, 40 1350
40 M 2021 07876 182638 19, 20, 35, 40 1355
40 M 2021 07389 182645 1, 2, 3, 4, 5,

6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34,

35, 36, 37,
38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45

1248

40 M 2021 08233 182646 4, 35, 39, 40 1405
40 M 2021 02728 182734 23, 24, 26, 40 1017
41 M 2016 03294 182171 5, 16, 35,

41, 44
973

41 M 2016 03736 182177 28, 35, 40, 41 977
41 M 2020 06036 182180 41 1008
41 M 2021 07005 182182 41 1157
41 M 2021 06936 182184 41 1156
41 M 2016 03700 182189 35, 41 976
41 M 2016 03264 182192 35, 36, 37,

39, 41, 43, 44
972

41 M 2021 06859 182156 16, 35, 38, 41 1153
41 M 2021 07211 182195 41, 43 1202

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

41 M 2016 01347 182197 38, 41 971
41 M 2021 07349 182198 5, 12, 14, 18,

20, 23, 24,
25, 26, 27,

31, 36, 37, 39,
40, 41, 43, 44

1244

41 M 2021 07666 182201 9, 16, 35, 41 1306
41 M 2015 06616 182206 35, 38,

39, 41, 42
962

41 M 2021 07498 182211 35, 36, 37,
41, 42, 43

1263

41 M 2016 03608 182213 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10,

11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34,

35, 36, 37,
38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45

974

41 M 2016 03610 182214 9, 35, 38,
41, 42

976

41 M 2020 07220 182221 25, 28, 41 1010
41 M 2021 06524 182222 41, 44, 45 1114
41 M 2021 06523 182223 41, 44, 45 1114
41 M 2021 05309 182224 41 1058
41 M 2021 04770 182231 14, 29, 30,

31, 32, 33,
41, 43, 44

1044

41 M 2021 07467 182234 16, 25, 41 1260
41 M 2021 07655 182240 16, 19, 35,

37, 41, 42
1303

41 M 2021 05904 182241 38, 41 1083
41 M 2015 02889 182252 16, 35,

41, 44, 45
957

41 M 2016 08010 182254 35, 41 984
41 M 2016 08011 182256 35, 41, 43 985
41 M 2016 08012 182257 35, 41, 43 985
41 M 2021 07096 182258 35, 38, 41 1184
41 M 2021 07573 182263 41, 43 1285
41 M 2021 06886 182282 10, 41, 44 1154
41 M 2021 06887 182283 41 1154
41 M 2014 00788 182289 16, 35,

38, 41, 42
954

41 M 2021 07466 182302 16, 21,
35, 36, 41

1259
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Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

41 M 2021 07012 182304 1, 5, 9, 29,
30, 31, 35,
36, 39, 40,

41, 42, 43, 44

1159

41 M 2021 07060 182307 41 1167
41 M 2014 08539 182308 16, 35, 38, 41 954
41 M 2021 07082 182310 16, 35,

38, 41, 42
1177

41 M 2021 07326 182311 16, 35,
38, 41, 42

1232

41 M 2021 07251 182312 16, 35,
38, 41, 42

1210

41 M 2021 07328 182313 16, 35,
38, 41, 42

1237

41 M 2021 05394 182314 16, 35,
38, 41, 42

1060

41 M 2021 05097 182315 16, 35,
38, 41, 42

1054

41 M 2021 07605 182316 41 1293
41 M 2015 05824 182325 9, 35, 38,

41, 42
960

41 M 2021 07698 182338 16, 35,
38, 41, 42

1315

41 M 2021 07700 182339 16, 35, 38, 41 1320
41 M 2021 06779 182346 9, 16, 35,

38, 41, 42
1145

41 M 2015 08482 182347 16, 35,
38, 41, 42

969

41 M 2021 06684 182348 35, 41 1127
41 M 2021 06222 182366 41 1105
41 M 2021 06409 182368 41 1110
41 M 2021 06999 182373 41 1157
41 M 2015 07714 182374 41 966
41 M 2017 00812 182375 41 991
41 M 2015 08347 182379 16, 35,

38, 41, 42
968

41 M 2015 08484 182380 16, 35,
38, 41, 42

970

41 M 2021 06639 182384 27, 28, 41 1124
41 M 2021 07566 182386 41 1284
41 M 2021 07197 182394 41 1196
41 M 2016 05413 182395 35, 41 978
41 M 2021 07692 182400 9, 16, 41, 44 1313
41 M 2016 07968 182402 41 984
41 M 2016 06564 182403 35, 41, 44 980
41 M 2021 05314 182405 33, 35,

39, 41, 43
1059

41 M 2021 06743 182406 25, 28, 35, 41 1135
41 M 2021 06855 182409 35, 36,

41, 42, 44
1149

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

41 M 2021 05981 182411 33, 35,
39, 41, 43

1086

41 M 2017 00067 182421 9, 37, 41 988
41 M 2021 05548 182426 35, 41 1066
41 M 2021 07203 182427 35, 39,

41, 43, 44
1198

41 M 2021 07719 182439 41 1327
41 M 2021 05089 182446 41, 43 1054
41 M 2021 06201 182450 41 1104
41 M 2021 05679 182456 41 1072
41 M 2021 03744 182462 35, 40, 41 1026
41 M 2018 08418 182471 9, 34, 41, 43 998
41 M 2021 07476 182486 35, 41 1261
41 M 2021 04964 182489 9, 35, 40,

41, 42, 45
1047

41 M 2021 07183 182493 9, 41 1190
41 M 2021 07184 182494 9, 16, 35, 41 1191
41 M 2015 05665 182498 35, 41, 43 959
41 M 2021 06975 182499 16, 41 1156
41 M 2021 07457 182502 41 1258
41 M 2021 05639 182507 41 1069
41 M 2021 06151 182509 41 1102
41 M 2021 08412 182511 35, 38, 41 1413
41 M 2021 04514 182521 41 1040
41 M 2021 05625 182523 29, 30, 31,

32, 41, 43, 44
1067

41 M 2021 02756 182526 38, 41 1020
41 M 2021 05638 182550 9, 35, 36, 41 1068
41 M 2017 02007 182557 9, 16, 35, 38,

39, 40, 41
993

41 M 2021 07395 182558 41 1250
41 M 2021 07668 182560 35, 41 1307
41 M 2021 07674 182561 35, 41, 43 1311
41 M 2017 02556 182563 16, 25,

35, 41, 42
996

41 M 2015 07620 182565 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10,

11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34,

35, 36, 37,
38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45

964
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Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

41 M 2015 07619 182566 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10,

11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34,

35, 36, 37,
38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45

963

41 M 2021 07320 182574 41, 44 1229
41 M 2021 05462 182588 29, 35, 39,

40, 41, 43
1063

41 M 2021 07009 182603 41 1158
41 M 2021 07378 182608 35, 41 1247
41 M 2021 07796 182613 30, 39, 41, 43 1340
41 M 2021 07812 182616 41 1346
41 M 2015 05564 182625 35, 41 959
41 M 2021 08057 182626 35, 41 1378
41 M 2021 07861 182632 39, 41 1352
41 M 2021 07878 182639 35, 41 1355
41 M 2021 07994 182643 16, 39, 41, 43 1370
41 M 2021 07389 182645 1, 2, 3, 4, 5,

6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34,

35, 36, 37,
38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45

1248

41 M 2021 08265 182650 41 1411
41 M 2016 05306 182651 41 977
41 M 2021 07923 182655 35, 38, 41 1359
41 M 2021 07947 182659 25, 41, 43 1366
41 M 2021 07961 182663 29, 30, 39,

41, 42, 43
1368

41 M 2021 07982 182670 35, 41 1369
41 M 2021 07535 182682 35, 41, 42 1283
41 M 2021 04584 182685 41 1041
41 M 2021 08064 182686 35, 41 1379
41 M 2021 08072 182688 35, 41 1380
41 M 2017 02699 182698 41, 44 996
41 M 2021 08355 182709 28, 41 1412
41 M 2021 08588 182725 35, 37, 38,

39, 41, 45
1433

41 M 2021 07450 182729 39, 41 1254

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

41 M 2021 05546 182737 7, 9, 16,
35, 36, 37,
41, 43, 45

1065

41 M 2021 05545 182738 7, 9, 16,
35, 36, 37,
41, 43, 45

1064

41 M 2021 08093 182741 9, 35, 36,
41, 42

1382

41 M 2021 08127 182745 9, 41 1388
41 M 2021 08131 182746 30, 34,

35, 41, 43
1388

41 M 2021 08133 182748 9, 41, 42 1390
41 M 2021 08137 182750 16, 35, 41 1391
41 M 2021 08143 182751 41 1392
41 M 2021 08144 182752 29, 41, 43 1392
41 M 2021 08179 182758 35, 41 1397
41 M 2021 08197 182761 41, 43 1398
41 M 2021 07249 182766 41, 44, 45 1209
41 M 2021 08139 182771 35, 41 1391
41 M 2021 08238 182778 35, 41 1405
41 M 2021 08263 182785 35, 39, 41, 43 1410
42 M 2015 06616 182206 35, 38,

39, 41, 42
962

42 M 2021 07498 182211 35, 36, 37,
41, 42, 43

1263

42 M 2016 03608 182213 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10,

11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34,

35, 36, 37,
38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45

974

42 M 2016 03610 182214 9, 35, 38,
41, 42

976

42 M 2021 06769 182236 37, 42, 44 1143
42 M 2021 06770 182237 37, 42, 44 1144
42 M 2021 07655 182240 16, 19, 35,

37, 41, 42
1303

42 M 2015 05153 182253 38, 42 958
42 M 2014 00788 182289 16, 35,

38, 41, 42
954

42 M 2021 07012 182304 1, 5, 9, 29,
30, 31, 35,
36, 39, 40,

41, 42, 43, 44

1159

42 M 2021 07082 182310 16, 35,
38, 41, 42

1177
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Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

42 M 2021 07326 182311 16, 35,
38, 41, 42

1232

42 M 2021 07251 182312 16, 35,
38, 41, 42

1210

42 M 2021 07328 182313 16, 35,
38, 41, 42

1237

42 M 2021 05394 182314 16, 35,
38, 41, 42

1060

42 M 2021 05097 182315 16, 35,
38, 41, 42

1054

42 M 2015 05824 182325 9, 35, 38,
41, 42

960

42 M 2021 07698 182338 16, 35,
38, 41, 42

1315

42 M 2021 06779 182346 9, 16, 35,
38, 41, 42

1145

42 M 2015 08482 182347 16, 35,
38, 41, 42

969

42 M 2021 01237 182360 12, 35,
37, 39, 42

1014

42 M 2020 05449 182369 36, 42 1006
42 M 2020 05450 182370 36, 42 1006
42 M 2015 08347 182379 16, 35,

38, 41, 42
968

42 M 2015 08484 182380 16, 35,
38, 41, 42

970

42 M 2021 07629 182396 37, 42 1301
42 M 2021 06749 182407 20, 35, 39, 42 1137
42 M 2021 06855 182409 35, 36,

41, 42, 44
1149

42 M 2021 07499 182413 6, 7, 9, 11,
22, 35, 37, 42

1265

42 M 2021 05847 182464 35, 36,
39, 40, 42

1075

42 M 2021 06131 182467 35, 37, 39, 42 1093
42 M 2020 08038 182472 35, 42 1012
42 M 2021 04964 182489 9, 35, 40,

41, 42, 45
1047

42 M 2021 07519 182503 9, 35, 36,
38, 42

1279

42 M 2021 03099 182513 37, 42 1022
42 M 2021 03090 182514 37, 42 1021
42 M 2021 07355 182535 9, 30, 35, 38,

39, 42, 43
1244

42 M 2021 07201 182543 37, 39, 40, 42 1197
42 M 2020 07715 182555 5, 35, 42, 44 1010
42 M 2017 02556 182563 16, 25,

35, 41, 42
996

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

42 M 2015 07620 182565 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10,

11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34,

35, 36, 37,
38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45

964

42 M 2015 07619 182566 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10,

11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34,

35, 36, 37,
38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45

963

42 M 2021 07712 182571 35, 37, 42 1326
42 M 2021 08108 182592 11, 35, 37, 42 1384
42 M 2021 06677 182599 39, 40, 42 1126
42 M 2021 06809 182601 5, 39, 42, 44 1147
42 M 2021 07502 182610 38, 42 1277
42 M 2021 07819 182618 42, 44 1347
42 M 2021 07830 182622 9, 35, 37,

39, 42
1350

42 M 2021 07879 182640 42 1357
42 M 2021 07389 182645 1, 2, 3, 4, 5,

6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34,

35, 36, 37,
38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45

1248

42 M 2017 02076 182647 35, 38, 39, 42 994
42 M 2021 07913 182654 37, 42 1358
42 M 2021 07961 182663 29, 30, 39,

41, 42, 43
1368

42 M 2021 08012 182672 42 1371
42 M 2021 08047 182679 9, 35, 42 1374
42 M 2021 08053 182680 37, 42 1377
42 M 2021 06724 182681 42, 44 1134
42 M 2021 07535 182682 35, 41, 42 1283
42 M 2021 07600 182689 35, 42 1290
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Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

42 M 2021 07603 182693 35, 42 1292
42 M 2021 07599 182694 35, 42 1289
42 M 2021 08512 182699 6, 35, 42 1426
42 M 2021 08511 182711 6, 35, 42 1421
42 M 2021 08510 182712 6, 35, 42 1416
42 M 2021 04552 182739 30, 35, 42 1041
42 M 2021 08093 182741 9, 35, 36,

41, 42
1382

42 M 2021 08133 182748 9, 41, 42 1390
43 M 2015 06482 182172 43 962
43 M 2021 07485 182176 35, 39, 43 1261
43 M 2020 05818 182178 30, 43 1007
43 M 2021 06903 182183 43 1155
43 M 2016 03119 182185 43 972
43 M 2015 07594 182186 30, 43 962
43 M 2016 03264 182192 35, 36, 37,

39, 41, 43, 44
972

43 M 2021 07211 182195 41, 43 1202
43 M 2021 07349 182198 5, 12, 14, 18,

20, 23, 24,
25, 26, 27,

31, 36, 37, 39,
40, 41, 43, 44

1244

43 M 2021 00434 182199 33, 35, 43 1014
43 M 2021 07498 182211 35, 36, 37,

41, 42, 43
1263

43 M 2021 06046 182212 30, 43 1088
43 M 2016 03608 182213 1, 2, 3, 4, 5,

6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34,

35, 36, 37,
38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45

974

43 M 2021 05999 182220 43 1087
43 M 2021 07399 182227 43 1252
43 M 2021 07296 182229 29, 35, 43 1224
43 M 2021 04770 182231 14, 29, 30,

31, 32, 33,
41, 43, 44

1044

43 M 2021 06437 182239 43 1111
43 M 2021 07495 182246 35, 39, 43 1262
43 M 2016 08011 182256 35, 41, 43 985
43 M 2016 08012 182257 35, 41, 43 985
43 M 2021 07573 182263 41, 43 1285
43 M 2021 04958 182280 36, 37, 43 1045
43 M 2016 03263 182285 43 972

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

43 M 2015 05831 182300 43 961
43 M 2021 07012 182304 1, 5, 9, 29,

30, 31, 35,
36, 39, 40,

41, 42, 43, 44

1159

43 M 2020 06648 182306 35, 36, 37, 43 1009
43 M 2016 07383 182309 30, 43 981
43 M 2017 00351 182321 43, 44 989
43 M 2017 00350 182322 43 988
43 M 2021 07214 182324 43 1203
43 M 2021 07033 182327 43 1162
43 M 2012 03331 182340 35, 43 953
43 M 2021 07708 182345 43 1324
43 M 2021 06154 182352 43 1102
43 M 2021 07793 182362 30, 35, 43 1339
43 M 2021 07797 182363 30, 35, 43 1342
43 M 2021 07053 182365 35, 43 1167
43 M 2021 06317 182367 43 1106
43 M 2016 03046 182372 30, 33, 35, 43 971
43 M 2021 07396 182397 35, 39, 43 1251
43 M 2021 05314 182405 33, 35,

39, 41, 43
1059

43 M 2021 05981 182411 33, 35,
39, 41, 43

1086

43 M 2021 07013 182419 30, 35, 43 1161
43 M 2021 06673 182422 43 1126
43 M 2014 08602 182424 29, 43 955
43 M 2021 07203 182427 35, 39,

41, 43, 44
1198

43 M 2017 00714 182432 43 990
43 M 2021 07455 182434 43 1257
43 M 2021 07192 182435 43 1195
43 M 2021 07795 182436 43 1340
43 M 2021 07799 182437 30, 43 1343
43 M 2021 05089 182446 41, 43 1054
43 M 2021 05697 182447 43 1072
43 M 2021 06291 182448 43 1106
43 M 2021 05719 182449 29, 30, 31, 32,

33, 34, 35, 43
1073

43 M 2021 05987 182452 43 1087
43 M 2021 05817 182453 35, 39, 43, 44 1074
43 M 2021 06124 182454 43 1092
43 M 2021 02552 182460 43 1016
43 M 2021 06119 182466 30, 35, 43 1089
43 M 2021 06132 182468 9, 35, 39, 43 1096
43 M 2021 06091 182469 32, 35, 43 1089
43 M 2018 08418 182471 9, 34, 41, 43 998
43 M 2021 07710 182475 43 1325
43 M 2021 07704 182476 43 1323
43 M 2021 07189 182484 43 1194
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Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

43 M 2015 05665 182498 35, 41, 43 959
43 M 2021 07818 182500 30, 39, 43 1347
43 M 2021 05625 182523 29, 30, 31,

32, 41, 43, 44
1067

43 M 2021 07355 182535 9, 30, 35, 38,
39, 42, 43

1244

43 M 2021 07212 182537 43 1202
43 M 2017 01889 182553 43 993
43 M 2021 07674 182561 35, 41, 43 1311
43 M 2021 07294 182562 43 1224
43 M 2015 07620 182565 1, 2, 3, 4, 5,

6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34,

35, 36, 37,
38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45

964

43 M 2015 07619 182566 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10,

11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34,

35, 36, 37,
38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45

963

43 M 2021 02585 182570 29, 30,
35, 36, 43

1016

43 M 2021 07892 182572 36, 43 1358
43 M 2021 07315 182579 29, 30,

31, 39, 43
1229

43 M 2021 07194 182580 35, 39, 43 1195
43 M 2016 08425 182585 43 986
43 M 2021 05462 182588 29, 35, 39,

40, 41, 43
1063

43 M 2021 06919 182602 43 1155
43 M 2021 07085 182604 29, 30, 43 1182
43 M 2021 07796 182613 30, 39, 41, 43 1340
43 M 2021 07820 182619 43 1348
43 M 2021 07827 182620 4, 35, 37,

39, 43
1348

43 M 2021 08052 182627 18, 20,
35, 43, 44

1376

43 M 2021 07866 182634 43 1353
43 M 2021 07867 182635 43 1353

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

43 M 2021 07886 182641 35, 43 1357
43 M 2021 07994 182643 16, 39, 41, 43 1370
43 M 2021 07389 182645 1, 2, 3, 4, 5,

6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34,

35, 36, 37,
38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45

1248

43 M 2021 07947 182659 25, 41, 43 1366
43 M 2021 07961 182663 29, 30, 39,

41, 42, 43
1368

43 M 2021 08046 182678 29, 30, 43 1373
43 M 2021 08293 182687 39, 43 1411
43 M 2021 08468 182690 11, 30, 35, 43 1415
43 M 2021 06318 182726 43 1107
43 M 2021 04265 182732 29, 30, 43 1035
43 M 2021 04270 182733 29, 30, 43 1036
43 M 2021 05546 182737 7, 9, 16,

35, 36, 37,
41, 43, 45

1065

43 M 2021 05545 182738 7, 9, 16,
35, 36, 37,
41, 43, 45

1064

43 M 2021 08131 182746 30, 34,
35, 41, 43

1388

43 M 2021 08144 182752 29, 41, 43 1392
43 M 2021 08197 182761 41, 43 1398
43 M 2021 08222 182773 43 1403
43 M 2021 08263 182785 35, 39, 41, 43 1410
44 M 2016 03294 182171 5, 16, 35,

41, 44
973

44 M 2016 03264 182192 35, 36, 37,
39, 41, 43, 44

972

44 M 2021 07349 182198 5, 12, 14, 18,
20, 23, 24,
25, 26, 27,

31, 36, 37, 39,
40, 41, 43, 44

1244
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Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

44 M 2016 03608 182213 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10,

11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34,

35, 36, 37,
38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45

974

44 M 2021 06524 182222 41, 44, 45 1114
44 M 2021 06523 182223 41, 44, 45 1114
44 M 2021 04770 182231 14, 29, 30,

31, 32, 33,
41, 43, 44

1044

44 M 2021 06769 182236 37, 42, 44 1143
44 M 2021 06770 182237 37, 42, 44 1144
44 M 2015 02889 182252 16, 35,

41, 44, 45
957

44 M 2021 06452 182281 44 1111
44 M 2021 06886 182282 10, 41, 44 1154
44 M 2021 05917 182294 44 1085
44 M 2015 05897 182297 35, 44 961
44 M 2021 07012 182304 1, 5, 9, 29,

30, 31, 35,
36, 39, 40,

41, 42, 43, 44

1159

44 M 2017 00351 182321 43, 44 989
44 M 2021 07692 182400 9, 16, 41, 44 1313
44 M 2016 06564 182403 35, 41, 44 980
44 M 2021 06855 182409 35, 36,

41, 42, 44
1149

44 M 2021 06552 182418 10, 44 1115
44 M 2021 07644 182423 21, 35, 44 1302
44 M 2021 07203 182427 35, 39,

41, 43, 44
1198

44 M 2021 07445 182441 44 1254
44 M 2021 07718 182442 44 1327
44 M 2021 05817 182453 35, 39, 43, 44 1074
44 M 2021 06086 182480 44 1088
44 M 2021 07723 182487 44 1328
44 M 2021 07714 182488 44 1326
44 M 2021 06977 182497 44 1157
44 M 2017 00647 182501 44 990
44 M 2021 06397 182512 44 1109
44 M 2021 04463 182520 44 1040
44 M 2021 05625 182523 29, 30, 31,

32, 41, 43, 44
1067

44 M 2020 07715 182555 5, 35, 42, 44 1010

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

44 M 2015 07620 182565 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10,

11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34,

35, 36, 37,
38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45

964

44 M 2015 07619 182566 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10,

11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34,

35, 36, 37,
38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45

963

44 M 2021 07320 182574 41, 44 1229
44 M 2021 06809 182601 5, 39, 42, 44 1147
44 M 2021 07130 182605 3, 44 1186
44 M 2021 07220 182606 3, 5, 21,

35, 44
1205

44 M 2021 07819 182618 42, 44 1347
44 M 2021 08052 182627 18, 20,

35, 43, 44
1376

44 M 2021 07045 182628 3, 21, 25,
35, 44

1166

44 M 2017 01437 182629 44 992
44 M 2021 07862 182633 5, 35, 44 1352
44 M 2021 07389 182645 1, 2, 3, 4, 5,

6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34,

35, 36, 37,
38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45

1248

44 M 2021 06724 182681 42, 44 1134
44 M 2017 02699 182698 41, 44 996
44 M 2021 07887 182710 44 1357
44 M 2021 07676 182717 44 1312
44 M 2021 02441 182736 31, 37, 44 1015
44 M 2021 08103 182742 44 1383
44 M 2021 08116 182744 35, 44 1387
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Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

44 M 2021 08186 182760 35, 44 1398
44 M 2021 07249 182766 41, 44, 45 1209
44 M 2021 08227 182774 44 1403
45 M 2016 07553 182173 45 983
45 M 2021 06824 182187 35, 36, 45 1148
45 M 2021 06822 182188 35, 36, 45 1147
45 M 2016 03608 182213 1, 2, 3, 4, 5,

6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34,

35, 36, 37,
38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45

974

45 M 2020 08538 182218 45 1013
45 M 2021 04965 182219 39, 45 1047
45 M 2021 06524 182222 41, 44, 45 1114
45 M 2021 06523 182223 41, 44, 45 1114
45 M 2016 03563 182225 45 974
45 M 2021 07587 182244 45 1288
45 M 2015 02889 182252 16, 35,

41, 44, 45
957

45 M 2021 07174 182262 45 1189
45 M 2021 07270 182274 45 1215
45 M 2021 07269 182275 45 1215
45 M 2021 07267 182276 45 1214
45 M 2021 07648 182482 35, 36, 45 1303
45 M 2021 04964 182489 9, 35, 40,

41, 42, 45
1047

45 M 2021 07442 182540 45 1253
45 M 2015 07620 182565 1, 2, 3, 4, 5,

6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34,

35, 36, 37,
38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45

964

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

45 M 2015 07619 182566 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10,

11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34,

35, 36, 37,
38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45

963

45 M 2021 07406 182573 45 1252
45 M 2021 07221 182607 45 1207
45 M 2021 07199 182623 45 1196
45 M 2021 07870 182636 45 1354
45 M 2021 07389 182645 1, 2, 3, 4, 5,

6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34,

35, 36, 37,
38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45

1248

45 M 2021 07965 182664 45 1368
45 M 2021 08010 182671 45 1371
45 M 2021 08588 182725 35, 37, 38,

39, 41, 45
1433

45 M 2021 05546 182737 7, 9, 16,
35, 36, 37,
41, 43, 45

1065

45 M 2021 05545 182738 7, 9, 16,
35, 36, 37,
41, 43, 45

1064

45 M 2021 07249 182766 41, 44, 45 1209
45 M 2021 05045 182767 45 1048
45 M 2021 08220 182772 45 1402
45 M 2021 08257 182782 45 1409
45 M 2021 08577 182786 45 1432



conform Legii 84/1998, republicată:
- modificări neesenţiale ale mărcii - art. 37
- modificări nume titular - art. 38

5. MODIFICĂRI ŞI TRANSMITERI DE DREPTURI

- modificări adresă titular - art. 38
- modificări nume şi adresă titular - art. 38
- cesiuni totale - art. 47, alin. (1)
- cesiuni parţiale - art. 47, alin. (2)
- fuziuni - art. 46
- licenţe - art. 49, alin. (4)
- înscrierea de gaj asupra mărcilor
- modificări în situaţia juridică a mărcilor înregistrate 
  pe cale internaţională
- retrageri licenţe înscrise în Registrul Naţional al mărcilor
- modificări licenţe înscrise în Registrul Naţional al mărcilor 
- eliminări drepturi în rem înscrise în Registrul Naţional 
  al mărcilor



LISTA MĂRCILOR (TM)
MODIFICĂRI REPREZENTARE 
ÎN REGISTRUL NAȚIONAL AL MĂRCILOR



MODIFICĂRI REPREZENTARE ÎN REGISTRUL DE MĂRCI

Nr. din
Registrul
de Mărci

Numărul
cererii

Vechea reprezentare Noua reprezentare

171671 M 2020
04357/
25/06/2020

P P

172880 M 2020
05019/
20/07/2020

LOCCO LOCO

110733 M 2010
02945/
22/04/2010

DTS PAZA SI PROTECTIE S.C.
DUMI TRUST SECURITY S.R.L.

DTS PAZA SI PROTECTIE DUMI
TRUST SECURITY
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Nr.
depozit/
marcă

Denumire marcă Titular vechi Titular nou BOPI

M 2001
04090
047715

UNIREA SELEX TRADING S.R.L.,
STR. PRINCIPALĂ NR.
368, SAT COSTULENI,
JUDEŢUL IAŞI, COMUNA
COSTULENI, IAȘI,
ROMANIA

SELEX TRADING S.A.,
STR. PRINCIPALĂ NR.
368, SAT COSTULENI,
JUDEŢUL IAŞI, COMUNA
COSTULENI, IAȘI,
ROMANIA

03/2002

M 2002
00472
049140

ADAPTEC PMC-Sierra, Inc., 1380
BORDEAUX DRIVE,
SUNNYVALE, 94089,
STATELE UNITE ALE
AMERICII

MICROSEMI STORAGE
SOLUTIONS INC, 1380
BORDEAUX DRIVE,
SUNNYVALE, 94089,
STATELE UNITE ALE
AMERICII

06/2002

M 2005
12528
070099

SANKT PETERSBURG SELEX TRADING S.R.L.,
COMUNA COSTULENI,
STR.PRINCIPALĂ,
NR.368, COSTULENI,
IAȘI, ROMANIA

SELEX TRADING S.A.,
COMUNA COSTULENI,
STR.PRINCIPALĂ,
NR.368, COSTULENI,
IAȘI, ROMANIA

03/2006

M 2010
01124
109325

SELEX TRADING S.R.L.,
COMUNA COSTULENI,
STR.PRINCIPALĂ,
NR.368, COSTULENI,
IAȘI, ROMANIA

SELEX TRADING S.A.,
COMUNA COSTULENI,
STR.PRINCIPALĂ,
NR.368, COSTULENI,
IAȘI, ROMANIA

09/2010

M 2010
01125
109326

SELEX TRADING S.R.L.,
COMUNA COSTULENI,
STR.PRINCIPALĂ,
NR.368, COSTULENI,
IAȘI, ROMANIA

SELEX TRADING S.A.,
COMUNA COSTULENI,
STR.PRINCIPALĂ,
NR.368, COSTULENI,
IAȘI, ROMANIA

09/2010

M 2012
05633
123272

SC SHAKESPEARE
EDUCATIONAL SRL,
STR. PROFESOR
EUFROSIN POTECA,
NR. 42A, SECT.
2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

CENTRUL CULTURAL
DE LIMBA ENGLEZA
SHAKESPEARE SRL,
STR. PROFESOR
EUFROSIN POTECA,
NR. 42A, SECT.
2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

03/2013

M 2012
06236
175969

SISTEC www.sistec.ro SC SISTEC-SBSOL
SRL, STR. DRUMUL
SĂBĂRENI NR. 24-26,
SECTOR 6, BUCUREŞTI,
060647, BUCUREȘTI,
ROMANIA

IT SERVICE CENTER
SRL, STR. DRUMUL
SĂBĂRENI NR. 24-26,
SECTOR 6, BUCUREŞTI,
060647, BUCUREȘTI,
ROMANIA

10/2021

M 2013
06111
173212

MARGINENI SC POPASUL TREBES
SRL, CALEA MOINEŞTI
NR. 31, JUDEŢUL
BACĂU, BACĂU, BACĂU,
ROMANIA

NITRAMONIA BC,
CALEA MOINEŞTI
NR. 31, JUDEŢUL
BACĂU, BACĂU, BACĂU,
ROMANIA

07/2021

1545

UNIREA 
Băutură spirtoasă

SANKT PETERSBURG 
VODKA

Shakespeare school 
Engleza cu caracter
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marcă

Denumire marcă Titular vechi Titular nou BOPI

M 2014
02164
132555

Tiger Security SC TIGER PROTECTOR
COMPANY SRL, STR.
ION TUCULESCU
NR. 42A, BL. PM40,
SC.1, PARTER, AP. 1,
SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA

SOCIAL INTELLIGENCE
PROJECTS S.R.L.,
STR. ION TUCULESCU
NR. 42A, BL. PM40,
SC.1, PARTER, AP. 1,
SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA

10/2014

M 2015
04381
139969

01/2016

M 2015
04382
139984

01/2016

M 2018
01360
156301

S STYLISHED STYLISHED THE
MAGAZINE S.R.L.,
CALEA MARTIRILOR
1989 NR. 51, DUPLEX
27, JUDEȚUL TIMIS,
TIMIȘOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

EDITURA STYLISHED
S.R.L., CALEA
MARTIRILOR 1989
NR. 51, DUPLEX 27,
JUDEȚUL TIMIS,
TIMIȘOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

08/2018

M 2020
05766

M 2020
05786

N NITRAMONIA BACĂU POPASUL TREBES
SRL, CALEA MOINEȘTI
26, JUDEȚUL BACĂU,
BACĂU, BACĂU,
ROMANIA

NITRAMONIA BC,
CALEA MOINEȘTI 26,
JUDEȚUL BACĂU,
BACĂU, BACĂU,
ROMANIA

M 2020
05816
173253

M POPASUL TREBES
SRL, CALEA MOINEȘTI
26, JUDEȚUL BACĂU,
BACĂU, BACĂU,
ROMANIA

NITRAMONIA BC,
CALEA MOINEȘTI 26,
JUDEȚUL BACĂU,
BACĂU, BACĂU,
ROMANIA

07/2021

M 2021
00048
174918

RS ROLSAM SECURITY ROLSAM SECURITY
S.R.L., STR.
ȘTRANDULUI NR.
A12, SC.A, ET.3, AP.7,
JUDEȚUL MARAMUREȘ,
BORȘA, 435200,
MARAMUREȘ, ROMANIA

ROLRSSAM
SECURITY S.R.L.,
STR. ȘTRANDULUI NR.
A12, SC.A, ET.3, AP.7,
JUDEȚUL MARAMUREȘ,
BORȘA, 435200,
MARAMUREȘ, ROMANIA

09/2021

DN AGRAR SC DN AGRAR GROUP
SRL, PIAŢA IULIU
MANIU NR. 1, BL. 31DE,
JUDEŢUL ALBA, ALBA,
ROMANIA

DN AGRAR SC DN AGRAR GROUP
SRL, PIAŢA IULIU
MANIU NR. 1, BL. 31DE,
JUDEŢUL ALBA, ALBA,
ROMANIA

DN AGRAR GROUP
S.A., PIAŢA IULIU
MANIU NR. 1, BL. 31DE,
JUDEŢUL ALBA, ALBA,
ROMANIA

DN AGRAR GROUP
S.A:, PIAŢA IULIU
MANIU NR. 1, BL. 31DE,
JUDEŢUL ALBA, ALBA,
ROMANIA

NITRAMONIA POPASUL TREBES SRL,
CALEA MOINEŞTI NR.
31, JUDEŢUL BACĂU,
BACAU, BACĂU,
ROMANIA

NITRAMONIA BC,
CALEA MOINEŞTI NR.
31, JUDEŢUL BACĂU,
BACAU, BACĂU,
ROMANIA
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026899
018666

SEAGRAM'S PERNOD RICARD USA,
LLC (Delaware Limited
Liability Company),
100 MANHATTANVILLE
ROAD, PURCHASE, NY
10577, STATELE UNITE
ALE AMERICII

PERNOD RICARD USA,
LLC, 250 PARK AVENUE,
17TH FLOOR, NEW
YORK, NY 10177, NEW
YORK, STATELE UNITE
ALE AMERICII

01/1996

M 2000
03775
042866

04/2001

M 2002
01504
050009

08/2002

M 2002
03685
052109

LINEA ORO S.C. EUROTEXTIL
S.R.L., CALEA
VICTORIEI NR. 124,
SPAŢIUL COMERCIAL
NR. 2, PARTER,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

S.C. EUROTEXTIL
S.R.L., CALEA
VICTORIEI NR.
97, SECTORUL
1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

02/2003

M 2004
00767
063160

02/2005

M 2007
02162
084181

10/2007

CAPRIANI BELLES MARKS LTD,
4 ARCH. MAKARIOU
& KALOGRAION,
NICOLAIDES SEA
VIEW CITY, BLOCK A-B,
ETAJ 9, APARTAMENT:
903-904, 6016,
LARNACA, CIPRU

BELLES MARKS LTD,
ARTEMIDOS, 3-5,
ARTEMIDOS TOWER,
1ST FLOOR, FLAT/
OFFICE 101, LARNACA,
6020, CIPRU

CAPRIANI BELLES MARKS LTD,
4 ARCH. MAKARIOU
& KALOGRAION,
NICOLAIDES SEA
VIEW CITY, BLOCK A-B,
ETAJ 9, APARTAMENT:
903-904, 6016,
LARNACA, CIPRU

BELLES MARKS
LTD, ARTEMIDOS
3-5 ARTEMIDOS
TOWER, 1 ST FLOOR,
FLAT/OFFICE 101,
LARNACA, 6020, 
CIPRU

CONCERT BELLES MARKS LTD, 
4 ARCH. MAKARIOU
& KALOGRAION,
NICOLAIDES SEA
VIEW CITY, BLOCK A-B,
ETAJ 9, APARTAMENT:
903-904, 6016,
LARNACA, CIPRU

BELLES MARKS LTD, 
ARTEMIDOS, 3-5
ARTEMIDOS TOWER,
ET.1, FLAT/OFICE 101,
LARNACA, 6020, CIPRU

KINGSBURY BELLES MARKS LTD,
4 ARCH. MAKARIOU
& KALOGRAION,
NICOLAIDES SEA
VIEW CITY, BLOCK A-B,
ETAJ 9, APARTAMENT:
903-904, 6016,
LARNACA, CIPRU

BELLES MARKS LTD,
ARTEMIDOS, 3-5
ARTEMIDOS TOWER,
1ST FLOOR, FLAT/
OFFICE 101,6020,
LARNACA, CIPRU
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M 2007
10995
090697

NUTLINE INTERSNACK
GROUP GMBH &
CO. KG, PETER-
MULLER-STRASSE 18,
DUSSELDORF, 40468,
GERMANIA

04/2008

M 2008
01266
096682

BONUSS SARCOM SC SARCOM SRL, SAT
BULETA, JUD. VÂLCEA,
COMUNA MIHĂEŞTI,
VALCEA, ROMANIA

SC SARCOM SRL, STR.
DEPOZITELOR NR. 5,
COMUNA MIHĂEȘTI,
SAT BULETA, VALCEA,
ROMANIA

11/2008

M 2008
01267
098128

SC SARCOM SRL, STR.
DEPOZITELOR NR. 5,
COMUNA MIHĂEȘTI,
SAT BULETA, VALCEA,
ROMANIA

01/2009

M 2010
00813
108100

STICKY TIEFGRUND SC SARCOM SRL,
COMUNA MIHĂEȘTI,
NR. 150, SAT BULETA,
VALCEA, ROMANIA

SC SARCOM SRL, STR.
DEPOZITELOR NR. 5,
COMUNA MIHĂEȘTI,
SAT BULETA, VALCEA,
ROMANIA

08/2010

M 2010
00814
108101

STICKY COLOR SC SARCOM SRL,
COMUNA MIHĂEȘTI,
NR. 150, SAT BULETA,
VALCEA, ROMANIA

SC SARCOM SRL, STR.
DEPOZITELOR NR. 5,
COMUNA MIHĂEȘTI,
SAT BULETA, VALCEA,
ROMANIA

08/2010

M 2010
07375
113602

Fiesta INTERSNACK
GROUP GMBH &
CO. KG, PETER-
MULLER-STRASSE 18,
DUSSELDORF, 40468,
GERMANIA

INTERSNACK GROUP
GMBH & CO. KG,
KLAUS-BUNGERT-
STR. 8/8A, 40468
DÜSSELDORF, ., 40468,
GERMANIA

04/2011

M 2011
01213
139620

SC LUMINA INSTITUTII
DE INVATAMANT SA,
B-DUL TOMIS NR. 153,
CONSTANŢA, 745681,
CONSTANȚA, ROMANIA

SC LUMINA INSTITUTII
DE INVATAMANT SA,
STR. BALTA ALBINA,
NR. 9, CAM. 412,
ET. 4, SECTORUL
3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

12/2015

M 2011
06980
122132

B - FIT CENTRUL DE
PROIECTE CULTURALE
AL PRIMARIEI
MUNICIPIULUI
BUCURESTI-ARCUB,
STR. BATIŞTEI NR. 14,
SECTOR 2, BUCUREŞTI,
020932, BUCUREȘTI,
ROMANIA

CENTRUL DE
PROIECTE CULTURALE
AL PRIMARIEI
MUNICIPIULUI
BUCURESTI-ARCUB,
STR. LIPSCANI, NR.
84 - 90, SECTOR
2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

01/2013

ŞCOALA 
INTERNAŢIONALĂ 
SPECTRUM

INTERSNACK GROUP
GMBH & CO. KG,
KLAUS-BUNGERT-
STR. 8/8A, 40468
DÜSSELDORF, 40468,
GERMANIA

CORAL SARCOM SC SARCOM SRL, SAT
BULETA, COMUNA
MIHĂEŞTI NR. 150,
VALCEA, ROMANIA
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marcă

Denumire marcă Adresă veche Adresă nouă BOPI

M 2011
06981
181280

CENTRUL DE
PROIECTE CULTURALE
AL PRIMARIEI
MUNICIPIULUI
BUCURESTI-ARCUB,
STR. BATIŞTEI NR. 14,
SECTOR 2, BUCUREŞTI,
020932, BUCUREȘTI,
ROMANIA

CENTRUL DE
PROIECTE CULTURALE
AL PRIMARIEI
MUNICIPIULUI
BUCURESTI-ARCUB,
STR. LIPSCANI, NR.
84 - 90, SECTOR
3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

10/2021

M 2011
07742
118941

Monitorul DE CLUJ STANISLAV SORIN
OVIDIU, STR. LUNGĂ
NR. 62, SC. A, ET. 4, AP.
13, JUD. SIBIU, SIBIU,
550107, SIBIU, ROMANIA

STANISLAV SORIN
OVIDIU, STR. REŞIŢA
NR. 27A, SIBIU, 550211,
SIBIU, ROMANIA

07/2012

M 2011
08046
118489

SC TRANS EUROPA
SRL, STR. NICOLAE
BĂLCESU NR. 41,
JUDEŢUL SIBIU, SIBIU,
500159, SIBIU, ROMANIA

SC TRANS
EUROPA SRL, STR.
DISTRIBUŢIEI, NR. 30,
JUDEŢUL SIBIU, SIBIU,
SIBIU, ROMANIA

06/2012

M 2011
08047
119326

O companie plăcută! SC TRANS EUROPA
SRL, STR. NICOLAE
BĂLCESU NR. 41,
JUDEŢUL SIBIU, SIBIU,
500159, SIBIU, ROMANIA

SC TRANS
EUROPA SRL, STR.
DISTRIBUŢIEI, NR. 30,
JUDEŢUL SIBIU, SIBIU,
SIBIU, ROMANIA

07/2012

M 2011
08866
120069

AGRI ALIANTA S.C. AGRI.-.ALIANTA
SRL, ŞOS. BRĂILEI,
NR. 17, JUD. IALOMIŢA,
SLOBOZIA, IALOMIȚA,
ROMANIA

S.C. AGRI.-.ALIANTA
SRL, ŞOS. BUCUREŞTI
- URZICENI, NR. 291,
JUD. ILFOV, COMUNA
AFUMAŢI, ILFOV,
ROMANIA

09/2012

M 2012
00951
119932

Atelierul Tau.ro SC WUNDER HAFF
SRL, ALEEA BAIA
DE ARIES, NR. 2,
BL. 7, SC. 3, AP. 36,
SECTOR 6, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

SC WUNDER HAFF SRL,
STR. PASCANI NR. 3, BL.
D 6, SC. C, ET. 1, AP. 23,
SECT. 6, BUCUREŞTI,
500327, BUCUREȘTI,
ROMANIA

09/2012

M 2012
01733
120235

ARC electronic SC ARC ELECTRONIC
SRL, STR. NICOLAE
TITULESCU NR. 2,
PARTER, CORP B,
JUDEŢUL BRAŞOV,
BRAŞOV, ROMANIA

SC ARC ELECTRONIC
SRL, STR.FÂNTÂNII NR.
17, BRAŞOV, BRAȘOV,
ROMANIA

10/2012

ZILELE 
BUCUREŞTIULUI

TRANS EUROPA 
o companie plăcută
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M 2012
01777
125090

FAMILY MEN SC JUST MASTER
ACTIVITIES SRL, B-
DUL TIMIŞOARA NR.92,
SECTOR 6, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

SC JUST MASTER
ACTIVITIES SRL,
B-DUL MIHAIL
KOGĂLNICEANU, NR.
53, ET. 3, SECTORUL
5, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

08/2013

M 2012
01925
120213

LA STRADA SC MACROMEX SRL,
STR. INGINERILOR
TEI NR. 8, BL. T31B,
ET. 5, AP. 59, SECTOR
2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

SC MACROMEX SRL,
CALEA DOROBANŢI,
NR. 32, CLĂDIREA
CORP B, ET. 8, SECTOR
1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

10/2012

M 2012
02660
121069

PUTERE. PERFORMANT
A. PASIUNE

SC HOLCIM (ROMÂNIA)
SA, CALEA FLOREASCA
NR. 169A, CLĂDIREA
B, ET.7/8, SECTOR
1, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

SC HOLCIM (ROMÂNIA)
SA, CALEA FLOREASCA
NR. 169A, CLĂDIREA
B, ET.7, SECTOR 1,
BUCURESTI, 14459,
BUCUREȘTI, ROMANIA

11/2012

M 2012
02661
123020

SC HOLCIM (ROMÂNIA)
SA, CALEA FLOREASCA
NR. 169A, CLĂDIREA
B, ET.7/8, SECTOR
1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

SC HOLCIM (ROMÂNIA)
SA, CALEA FLOREASCA
NR. 169A, CLĂDIREA
B, ET.7, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 14459,
BUCUREȘTI, ROMANIA

03/2013

M 2012
02950
125577

MARIA ANDREI
TIBERIU, STR. BIBESCU
VODĂ NR. 15, BL.A,
SC.B, AP.1, JUDEŢUL
ARGEŞ, PITESTI,
ARGEȘ, ROMANIA

MARIA ANDREI
TIBERIU, STR. ŞTEFAN
CEL MARE, NR. 41,
BL. PD4, SC. C, AP. 5,
JUD. ARGEŞ, PITEŞTI,
ARGEȘ, ROMANIA

09/2013

M 2012
02951
125578

HaHaHa MARIA ANDREI
TIBERIU, STR. BIBESCU
VODĂ NR. 15, BL.A,
SC.B, AP.1, JUDEŢUL
ARGEŞ, PITESTI,
ARGEȘ, ROMANIA

MARIA ANDREI
TIBERIU, STR. ŞTEFAN
CEL MARE, NR. 41,
BLOC PD4, SC. C, AP.
5, JUDEŢUL ARGEŞ,
PITEŞTI, ARGEȘ,
ROMANIA

09/2013

M 2012
03301
124615

expoplast EUROEXPO FAIRS
SRL, STR. MOISE
NICOARĂ, NR. 20,
SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

EUROEXPO FAIRS SRL,
STR. EXPOZIŢIEI, NR. 7,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

07/2013

M 2012
03394
172101

NEGULESCU EMILIAN,
STR. TRAIAN NR. 129,
SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

NEGULESCU EMILIAN,
STR. TRAIAN NR. 129,
CORP A, AP. 2, SECTOR
2, BUCUREŞTI, 032701,
BUCUREȘTI, ROMANIA

04/2021

CIMENT. BETOANE. 
AGREGATE

HARU 
Teppanyaki & Sushi
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M 2012
03673
122281

SC MACTIC 2000
SRL, STR. 9 MAI
NR. 18, BL. E1, SC.
A, PARTER, AP. 2,
JUDEŢUL CONSTANŢA,
CERNAVODA,
CONSTANȚA, ROMANIA

SC MACTIC 2000 SRL,
STR. INTERIOARA
NR. 3, INCINTA
AGROSTAR SA,
JUDEŢUL CONSTANŢA,
CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA

01/2013

M 2012
03686
125327

FERTISOL SC FERTISOL SRL,
STR. GEN. IACOB ZADIK
NR. 27, SC. B, AP. 30,
JUDEŢUL SUCEAVA,
RĂDĂUŢI, 725400,
SUCEAVA, ROMANIA

SC FERTISOL SRL, STR.
VASILE ALECSANDRI,
NR. 16A, LOC.SIRET,
ORAŞ SIRET, JUD.
SUCEAVA, SUCEAVA,
ROMANIA

08/2013

M 2012
03810
121593

ZURLI RETEGAN MIRELA
SANDA, STR. VIŞINILOR
NR. 4, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

RETEGAN MIRELA
SANDA, STR. PROF.
DR. GHEORGHE
MARINESCU, NR. 4,
SECTOR 5, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

11/2012

M 2012
03811
121590

TRULI SC COMPANIA DE
EVENIMENTE ZURLI
SRL, STR. NERVA
TRAIAN NR. 15, BL.
M 69, SC. 3, AP. 83,
SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

SC COMPANIA DE
EVENIMENTE ZURLI
SRL, INTR. TUDOR
ŞTEFAN, NR. 57,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

11/2012

M 2012
03812
121589

ZDRĂNGĂNEL SC COMPANIA DE
EVENIMENTE ZURLI
SRL, STR. NERVA
TRAIAN NR. 15, BL.
M 69, SC. 3, AP. 83,
SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

SC COMPANIA DE
EVENIMENTE ZURLI
SRL, INTR. TUDOR
ŞTEFAN, NR. 57,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

11/2012

M 2012
03994
122035

magnolia.ro SC COMGABY MOLN
SRL, JUD. BISTRITA-
NASAUD, SUSENII
BARGAULUI, BISTRIȚA
NĂSĂUD, ROMANIA

SC COMGABY MOLN
SRL, STR. PRINCIPALA
NR. 261 A,, SUSENII
BARGAULUI, BISTRIȚA
NĂSĂUD, ROMANIA

01/2013

M 2012
03996
122034

MAGNOLIA SC COMGABY MOLN
SRL, JUD. BISTRITA-
NASAUD, SUSENII
BARGAULUI, BISTRIȚA
NĂSĂUD, ROMANIA

SC COMGABY MOLN
SRL, STR. PRINCIPALA
NR. 261 A, SUSENII
BARGAULUI, BISTRIȚA
NĂSĂUD, ROMANIA

01/2013

MAK UN PRODUS 
PE GUSTUL TAU! 
100% CALITATE

1551



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 06/2022

Nr.
depozit/
marcă

Denumire marcă Adresă veche Adresă nouă BOPI

M 2012
04092
122636

SECURITY ALE PROFIL SC ALE PROFIL
SECURITY SRL, STR.
JOKAI MOR, NR. 10,
CAM. 1, AP. 2, JUD.
TIMIŞ, TIMIŞOARA,
ROMANIA

SC ALE PROFIL
SECURITY SRL,
STRADA BUȘTENI,
NR.22, COMUNA
GHIRODA, CAM.1,
SAT GHIRODA, TIMIȘ,
ROMANIA

02/2013

M 2012
04118
130499

SPYSHOP - ADEVĂRUL
PRIN TEHNOLOGIE!

SC SPYSHOP SRL,
STR. ACAD. REMUS
RĂDULEŢ NR. 20,
BL. 137, SC. B, AP.
11, JUDEŢUL TIMIŞ,
TIMIŞOARA, ROMANIA

06/2014

M 2012
04513
122385

SC ITH MANAGEMENT
OFFICE SRL, SOS.
NORDULUI, NR.
22-26, ET. 5, CAM. 17,
SECT. 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

SC ITH MANAGEMENT
OFFICE SRL, SOS.
NORDULUI, NR. 24-26,
PARTER - CAMERA
12, ET. 1, CAMERA
21, ET. 2 CAMERA
32, ET. 3 CAMERA 1
ŞI ET. 5 CAMERA 1,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

01/2013

M 2012
04698
122208

Chio Gustul Distractiei! INTERSNACK
GROUP GMBH &
CO. KG, PETER-
MULLER-STRASSE 18,
DUSSELDORF, 40468,
GERMANIA

01/2013

M 2012
05098
122955

ZELIST MONITOR SC TREEWORKS SRL,
STR. TOPORULUI
NR.33, SECTOR 2,
BUCURESTI, 022565,
BUCUREȘTI, ROMANIA

SC TREEWORKS
SRL, STR. CPT.
GHEORGHE ROVENTA,
NR. 3, SECTORUL
2, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

03/2013

M 2012
05099
122956

ZELIST SC TREEWORKS SRL,
STR. TOPORULUI
NR.33, SECTOR 2,
BUCURESTI, 022565,
BUCUREȘTI, ROMANIA

SC TREEWORKS
SRL, STR. CPT.
GHEORGHE ROVENTA,
NR. 3, SECTORUL
2, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

03/2013

M 2012
05592
121819

Moldova in Bucate CIUBURCIU GABRIELA,
STR. TRAIAN, BL. 241,
SC. E, ET. 2, AP. 11, JUD.
VASLUI, VASLUI, 730204,
ROMANIA

CIUBURCIU GABRIELA,
STRADA POET ANDREI
MUREȘANU, NR.8A,
VASLUI, VASLUI,
ROMANIA

12/2012

COMPLEXUL SPORTIV 
ION ŢIRIAC

SC SPYSHOP SRL,
STRADA SFINȚII
APOSTOLI PETRU
ȘI PAVEL, NR.3,
BIROUL NR.13,
ETAJ MANSARDA,
TIMIŞOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

INTERSNACK GROUP
GMBH & CO. KG,
KLAUS-BUNGERT-
STR. 8/8A, 40468
DÜSSELDORF,
GERMANIA, 40468,
GERMANIA
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M 2012
05627
121740

alka Breakers SAVORY WORLD LTD,
SOTIRIOU TOFINI, 4,
AUDEH QUARTERS, 1ST
FLOOR, FLAT/OFFICE
101, LIMASSOL, 4102,
CIPRU

SAVORY WORLD LTD,
STELIOU MAVROMMATI,
55 AGIOS DOMETIOS,
NICOSIA, 2364, CIPRU

12/2012

M 2012
05628
121741

TOORTIŢI SAVORY WORLD LTD,
SOTIRIOU TOFINI, 4,
AUDEH QUARTERS, 1ST
FLOOR, FLAT/OFFICE
101, LIMASSOL, 4102,
CIPRU

SAVORY WORLD LTD,
STELIOU MAVROMMATI,
55 AGIOS DOMETIOS,
NICOSIA, 2364, CIPRU

12/2012

M 2012
06024
123496

NUPLECABILITATE INTERSNACK
GROUP GMBH &
CO. KG, PETER-
MULLER-STRASSE 18,
DUSSELDORF, 40468,
GERMANIA

04/2013

M 2012
06628
127933

Coral SC SARCOM SRL, STR.
PICTOR TĂTTĂRĂSCU
NR. 7, JUD. VÂLCEA,
RÂMNICU VÂLCEA,
240103, VALCEA,
ROMANIA

SC SARCOM SRL, STR.
DEPOZITELOR NR. 5,
COMUNA MIHĂEȘTI,
SAT BULETA, VALCEA,
ROMANIA

01/2014

M 2012
06973
124047

Rewards Direct SC CREATE DIRECT
SRL, STR. GHEORGHE
MISSAIL NR. 50,
PARTER, CAMERA 3,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

SC CREATE DIRECT
SRL, STR. SIRIULUI, NR.
42, ET. 3, SECŢIUNEA
16, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 014354,
BUCUREȘTI, ROMANIA

05/2013

M 2013
00161
125866

DANOL GUARD SC DANOL GUARD
SRL, STR. GEORGE
CĂLINESCU NR. 35, SAT
23 AUGUST, JUDEŢUL
CONSTANŢA, COMUNA
23 AUGUST, 907005,
CONSTANȚA, ROMANIA

SC DANOL GUARD
SRL, BD. ALEXANDRU
LĂPUŞNEANU, NR.
14A, CAMERA 1, ET.
1, JUD. CONSTANŢA,
CONSTANŢA,
CONSTANȚA, ROMANIA

09/2013

M 2013
04812
128364

SC SPECTRUM SRL,
STR. OCTAVIAN GOGA
NR. 31, SC. E, AP. 6,
JUDEŢUL BRAŞOV,
BRAŞOV, ROMANIA

SC SPECTRUM
SRL, STRADA IOAN
V. SOCEC, NR.27,,
BRAŞOV, BRAȘOV,
ROMANIA

02/2014SPECTRUM 
ERP & RETAIL - web 
software solutions

INTERSNACK GROUP
GMBH & CO. KG,
KLAUS-BUNGERT-
STR. 8/8A, 40468
DÜSSELDORF, 40468,
GERMANIA
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M 2013
04821
127703

SC MINCONS PREST
SRL, STR. PICTOR
NICOLAE BRANA NR.
47A, SAT SELIMBAR,
JUDEŢUL SIBIU,
COMUNA SELIMBAR,
ROMANIA

01/2014

M 2013
05052
128363

SC SPECTRUM SRL,
STR. OCTAVIAN GOGA
NR. 31, SC. E, AP. 6,
JUDEŢUL BRAŞOV,
BRAŞOV, ROMANIA

02/2014

M 2014
00788
182289

STAR CHEF ANTENA TV GROUP
SA, STR. GÂRLEI NR.
1B, CLĂDIREA GRIVCO
BUSINESS CENTER,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

ANTENA TV GROUP
SA, BULEVARDUL
FICSULUI, NR. 44 A, ET.
4A, ZONA 2, SECTORUL
1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

05/2022

M 2015
04229
141765

GEX ALARM EXPRES SC ALARM
EXPRES SRL, STR.
FĂGĂRAŞULUI BL. 8,
SC. 4, AP. 46, JUDEŢUL
MUREŞ, REGHIN,
ROMANIA

SC ALARM EXPRES
SRL, STR. DUZILOR NR.
1A, CAMERA 1, REGHIN,
MUREȘ, ROMANIA

04/2016

M 2015
08211
142755

Coral CERAMIC SC SARCOM SRL, STR.
PICTOR TĂTTĂRĂSCU
NR. 7, JUD. VÂLCEA,
RÂMNICU VÂLCEA,
240103, VALCEA,
ROMANIA

SC SARCOM SRL, STR.
DEPOZITELOR NR. 5,
COMUNA MIHĂEȘTI,
SAT BULETA, VALCEA,
ROMANIA

05/2016

M 2016
00948
143725

ZOLMYR BELLES MARKS LTD,
STR. ARCH. MAKARIOU
& KALOGRAION
NR. 4, NICOLAIDES
SEA VIEW CITY,
CLADIREA A-B, ETAJUL
9, APARTAMENTUL
903-904, LARNACA,
CIPRU

BELLES MARKS LTD,
ARTEMIDOS, 3-5
ARTEMIDOS TOWER,
1 ST FLOOR, FLAT/
OFFICE 101, LARNACA,
6020, CIPRU

08/2016

M 2016
05169
147477

Koncept IMOBILIARE SC BOUTIQUE
IMOBILIARE SRL,
STR. CETĂŢII NR. 24,
JUDEŢUL CLUJ, CLUJ-
NAPOCA, ROMANIA

SC BOUTIQUE
IMOBILIARE SRL,
STRADA DOINA
CORNEA, NR.1, CORP
C2, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

07/2016

ESS ENERGIE 
SPAR SYSTEME

ERP SIRIUS 
cloud software 
business control

SC MINCONS PREST
SRL, STRADA SABIN
BĂLAȘA, NR.8, SAT
SELIMBAR, COMUNA
SELIMBAR, SIBIU,
ROMANIA

SC SPECTRUM
SRL, STRADA IOAN
V. SOCEC, NR.27,
BRAŞOV, BRAȘOV,
ROMANIA
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M 2016
05674
149629

07/2017

M 2016
05676
150164

08/2017

M 2017
07727
181057

Petite bistro - déjeuner -
depuis 1983

SC CARLTON
EVOLUTION SRL,
STR. MIHAI EMINESCU
NR. 168, CORP A,
PARTER, CAMERA
NR. 2, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

SC CARLTON
EVOLUTION SRL,
STRADA ANDREI
MUREȘANU, NR.28,
PARTER, SECTORUL
1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

04/2022

M 2017
08121
155414

ROTEK GUZUN 2001 S.R.L.,
STR. SOFIA NR. 1N,
JUDEȚUL ILFOV,
OTOPENI, ILFOV,
ROMANIA

GUZUN 2001 S.R.L.,
STR. STRADA NR. 3, NR.
51, COMUNA AFUMATI,
JUD. ILFOV, AFUMATI,
ILFOV, ROMANIA

06/2018

M 2018
00680
154787

S.C. MAGNUM DINCA
SECURITY S.R.L., STR.
VULTURESCU NR. 17,
JUDEȚUL OLT, SAT
VULTUREȘTI, OLT,
ROMANIA

S.C. MAGNUM DINCA
SECURITY S.R.L., STR.
MIHAI EMINESCU NR.19,
CAMERA 2, BL. 19,
PARTER, SLATINA, OLT,
ROMANIA

05/2018

M 2018
02245
157633

ZOLMYR BELLES MARKS LTD, 12
DRAMAS STREET, 1ST &
2ND FLOOR, OFFICE 3,
ARADIPPOU, LARNACA,
7101, CIPRU

BELLES MARKS LTD,
ARTEMIDOS, 3-5
ARTEMIDOS TOWER,
1ST FLOOR, FLAT/
OFFICE 101, LARNACA,
6020, CIPRU

11/2018

M 2018
03151
157432

FAIRPLAY INTERSNACK
GROUP GMBH &
CO. KG, PETER-
MÜLLER-STRASSE 3,
DÜSSELDORF, 40468,
GERMANIA

10/2018

M 2018
06504
159500

EMIL GALL, STR.
NICOPOLE NR. 77,
JUDEȚUL BRAȘOV,
BRAȘOV, BRAȘOV,
ROMANIA

EMIL GALL, STRADA
IOAN V. SOCEC, NR.27,
BRAȘOV, BRAȘOV,
ROMANIA

03/2019

Iepuraşul îţi aduce 
ronţăieli fericite

De Crăciun ronţăi 
ce-i mai bun!

MAGNUM DINCA 
SECURITY

erp SCEPTRUM 
cloud business control

Intersnack Group GmbH
& Co.KG, STR. PETER-
MÜLLER-STR. 18/3,
DÜSSELDORF, 40468, 
GERMANIA

Intersnack Group
GmbH & Co.KG, KLAUS-
BUNGERT-STR. 8/8A,
40468 DÜSSELDORF,
GERMANIA

Intersnack Group GmbH
& Co.KG, STR. PETER-
MÜLLER-STR. 18/3,
DÜSSELDORF, 40468,
GERMANIA

Intersnack Group
GmbH & Co.KG, KLAUS-
BUNGERT-STR. 8/8A,
40468 DÜSSELDORF,
GERMANIA

INTERSNACK GROUP
GMBH & CO. KG,
KLAUS-BUNGERT-
STR. 8/8A, 40468
DÜSSELDORF, 40468,
GERMANIA
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M 2018
07725
159783

SGC GUARD ALARM SGC GUARD ALARM
S.R.L., SPLAIUL
INDEPENDENȚEI
NR. 1, BLOC 16,
SCARA A, ETAJ 6,
AP. 48, SECTORUL
5, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

SGC GUARD ALARM
S.R.L., STRADA
ING.DUMITRU TACU,
NR.17, AP.2, SECTORUL
5, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

03/2019

M 2019
03006
165104

BELLES MARKS LTD,
DRAMAS 12, 1ST &
2ND FLOOR, OFFICE 3,
ARADIPPOU, LARNACA,
7101, CIPRU

BELLES MARKS LTD,
ARTEMIDOS, 3-5
ARTEMIDOS TOWER,
1 ST FLOOR, FLAT/
OFFICE 101 , LARNACA,
6020, CIPRU

01/2020

M 2019
03432
163701

10/2019

M 2019
04963
164848

12/2019

M 2020
04306
171275

CROCĂNȚELE INTERSNACK
GROUP GMBH &
CO. KG, PETER-
MÜLLER-STRASSE 3,
DÜSSELDORF, 40468,
GERMANIA

01/2021

M 2020
05648
172508

moon resort MOON RESORT SRL,
SOSEAUA BUCURESTI
NORD NR. 10B,
CAMERA 3, CORP
B2, SCARA A, ET. 3,
AP. 444, JUD. ILFOV,
VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

MOON RESORT SRL,
STR. CĂPRIOAREI,
NR. 27, CF 25494, JUD.
PRAHOVA, BUŞTENI,
PRAHOVA, ROMANIA

05/2021

M 2021
04452
182545

TRADESILVANIA TRADESILVANIA SRL,
STR. BUNA ZIUA NR. 9E,
AP. 5, JUDEȚUL CLUJ,
CLUJ NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

TRADESILVANIA SRL,
STRADA CONSTANTIN
BRÂNCUȘI, NR.176,
ETAJ 3, CLUJ NAPOCA,
400462, CLUJ, ROMANIA

06/2022

ZOLMYR 
distilat de fructe

CROCĂNȚELE 
LA CUPTOR

DELIGHT MIX Intersnack Group
GmbH & Co. KG,
PETER-MÜLLER-STR.
18/3, DÜSSELDORF,
40468 , GERMANIA

Intersnack Group GmbH
& Co. KG, KLAUS-
BUNGERT-STR. 8/8A,
40468 DÜSSELDORF,
GERMANIA

Intersnack Group
GmbH & Co. KG,
PETER-MÜLLER-STR.
18/3, DÜSSELDORF,
40468 , GERMANIA

Intersnack Group GmbH
& Co. KG, KLAUS -
BUNGERT- STR. 8/8A,
40468, DÜSSELDORF,
GERMANIA, GERMANIA

INTERSNACK GROUP
GMBH & CO. KG,
KLAUS-BUNGERT-
STR. 8/8A, 40468,
DÜSSELDORF,
GERMANIA
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Nr.
depozit/
marcă

Denumire marcă Adresă veche Adresă nouă BOPI

M 2021
06595
181255

CAO NAC 1910 ASOCIAŢIA ORADEA -
RENAŞTEM ÎMPREUNĂ,
STR.CUZA VODĂ,
NR.15, AP.2, JUDEŢ
BIHOR, ORADEA,
BIHOR, ROMANIA

ASOCIAŢIA ORADEA -
RENAŞTEM ÎMPREUNĂ,
STR. OGORULUI, NR.
138C, ORADEA, BIHOR,
ROMANIA

04/2022

M 2021
06677

divers printing DIVERS PRINTING
INCORPORATION
SRL, STR. VÂRFUL
CU DOR NR. 27,
JUD. CONSTANŢA,
CONSTANŢA, 900035,
CONSTANȚA, ROMANIA

DIVERS PRINTING
INCORPORATION
SRL, BD.FERDINAD,
NR.116, CAMERA1 ,
BL.B, SC.C, PARTER,
AP.32, CONSTANŢA,
CONSTANȚA, ROMANIA

M 2022
00469

SC WHITE TIGER
GUARD PROTECTION
SRL, ALEEA
MĂRGHITAȘ NR. 4,
SC. 1, AP. 3, JUDEȚUL
CARAȘ SEVERIN,
REȘIȚA, CARAȘ
SEVERIN, ROMANIA

SC WHITE TIGER
GUARD PROTECTION
SRL, COMUNA
BOZOVICI, NR.813A,,
SAT BOZOVICI, CARAȘ
SEVERIN, ROMANIA

WHITE TIGER 
GUARD PROTECTION
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Modificări nume și adresă titular

Nr.
depozit/
marcă

Denumire marcă Titular vechi Titular nou BOPI

M 2002
01956
053484

APC AMERICAN POWER
CONVERSION
CORPORATION, 132
FAIRGROUNDS ROAD,
WEST KINGSTON,
RHODE ISLAND, 02892,
STATELE UNITE ALE
AMERICII

Schneider Electric
IT Corporation, 70
MECHANIC STREET,
FOXBORO, MA,
FOXBORO, 02035,
MASSACHUSETTS,
STATELE UNITE ALE
AMERICII

06/2003

M 2002
02463
050828

GALERIILE ROMARTA SC ROMARTA SRL, B-
DUL. MIRCEA VODĂ
NR. 34, BL. M1, SC.
1, ET. 8, AP. 29-30,
SECTOR 3, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

ROMARTA S.A.,
B-DUL. PIERRE
DE COUBERTIN,
NR. 3 - 5, OFFICE
BUILDING, ET. 1,
BIROU 1B2, SECTORUL
2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

10/2002

M 2006
03380
077916

KISWEL KISWEL LTD, #721-3,
HAKJANG-DONG,
SASANG-GU, BUSAN,
REPUBLICA COREEA

KISWEL Holdings Ltd.,
70 (HAKJANG-DONG),
SAEBYEOK-RO 63
BEON-GIL, SASANG-
GU, BUSAN, REPUBLICA
COREEA

03/2007

M 2013
09147
130423

SC PRO TV SA,
B-DUL PACHE
PROTOPOPESCU NR.
109, ET. 1, SECT. 2,
BUCUREŞTI, 021409,
BUCUREȘTI, ROMANIA

PRO TV S.R.L.,
B-DUL PACHE
PROTOPOPESCU,
NR.105, PARTER,
CAMERA 101,
SECTORUL 2,
BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

05/2014

M 2015
03926
140440

GEX GUARD EXPRES SC GEX GUARD SRL,
BULEVARDUL UNIRII,
BLOC 15, SCARA 2,
AP.9, JUDEŢ MUREŞ,
MUNICIPIUL REGHIN,
ROMANIA

GEX GUARD SRL,
STR. DUZILOR NR.1A,
CAMERA 2, REGHIN,
MUREȘ, ROMANIA

02/2016

M 2016
06203
181759

ISRO PRIVACOM
SRL, STR. TUDOR
GOCIU, NR. 24B, BL. C1,
PARTER, BIROU NR. 16,
SECTOR 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

DORM FACILITIES
SRL, STR. CREAŢĂ
NR. 58-60, CLĂDIREA
C1, BIROUL NR. 4,
SECTOR 5, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

05/2022

PATRU NUNŢI 
ŞI O PROVOCARE

Komitat loc meseriaş. 
de cazare.
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Cesiuni totale

Nr.
depozit/
marcă

Denumire marcă Cedent Cesionar BOPI

007495
012464

DERAKANE ASHLAND LICENSING
and INTELLECTUAL

PROPERTY LLC, 5200
BLAZER PARKWAY

DUBLIN, OHIO,
43017, STATELE

UNITE ALE AMERICII

INEOS COMPOSITES IP,
LLC, 5220 BLAZER PKWY,
OHIO 43017, DUBLIN,
OHIO, STATELE UNITE
ALE AMERICII

01/1994

008441
009919

DARASEAL HENKEL IP & HOLDING
GmbH, HENKELSTRASSE

67, DUESSELDORF,
40589, GERMANIA

ACTEGA DS GMBH,
STRAUBINGER STRABE
12, 28219 BREMEN,
GERMANIA

07/1991

025791
002704

NOPCO SOLENIS NORWAY
AS, GRATERUDVEIEN
15, 3036 DRAMMEN,

DRAMMEN, NORVEGIA

Solenis Technologies
Cayman L.P.,
MUHLENTALSTRASSE
38, SCHAFFHAUSEN,
SCHAFFHAUSEN,
ELVEȚIA

01/2002

026548
022227

AVIA AMERICAN SPORTING
GOODS CORPORATION,

101 ENTERPRISE,
SUITE 200, ALISO

VIEJO, 92656, STATELE
UNITE ALE AMERICII

11/1995

030513
030786

RESPISURE Eli Lilly Export SA,
AIR CENTER, CHEMIN
DES COQUELICOTS

16, VERNIER, GENEVA,
1214, ELVEȚIA

02/1999

030514
030787

STELLAMUNE Eli Lilly Export SA,
AIR CENTER, CHEMIN
DES COQUELICOTS

16, VERNIER, GENEVA,
1214, ELVEȚIA

02/1999

040751
028992

FORAL EASTMAN CHEMICAL
RESINS INC., 200
SOUTH WILCOX

DRIVE, KINGSPORT,
TENNESSEE, 37660,

STATELE UNITE
ALE AMERICII

Synthomer Adhesive
Technologies LLC.,
25435 HARVARD
ROAD, BEACHWOOD
OHIO,44122, OHIO,
STATELE UNITE ALE
AMERICII

12/1998

040753
027835

FORALYN EASTMAN CHEMICAL
RESINS INC., 200
SOUTH WILCOX

DRIVE, KINGSPORT,
TENNESSEE, 37660,

STATELE UNITE
ALE AMERICII

09/1998

ELANCO US INC., 2500
INNOVATION WAY.,
GREENFIELD, IN 46140,
INDIANA, STATELE UNITE
ALE AMERICII

ELANCO US INC., 2500
INNOVATION WAY.,
GREENFIELD, IN 46140,
INDIANA, STATELE UNITE
ALE AMERICII

Synthomer Adhesive
Technologies LLC.,
25435 HARVARD
ROAD, BEACHWOOD
OHIO, 44122, OHIO,
STATELE UNITE ALE
AMERICII

Sequential Avia Holdings
LLC, 444 NINTH AVE, 6TH
FLOOR, NEW YORK
10018, NEW YORK,
STATELE UNITE ALE
AMERICII
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Nr.
depozit/
marcă

Denumire marcă Cedent Cesionar BOPI

040754
027836

KRISTALEX EASTMAN CHEMICAL
RESINS INC., 200
SOUTH WILCOX

DRIVE, KINGSPORT,
TENNESSEE, 37660,

STATELE UNITE
ALE AMERICII

09/1998

040756
030508

METALYN EASTMAN CHEMICAL
RESINS INC., 200
SOUTH WILCOX

DRIVE, KINGSPORT,
TENNESSEE, 37660,

STATELE UNITE
ALE AMERICII

Synthomer Adhesive
Technologies LLC.,
25435 HARVARD
ROAD, BEACHWOOD
OHIO,44122, OHIO,
STATELE UNITE ALE
AMERICII

01/1999

040757
030509

PERMALYN EASTMAN CHEMICAL
RESINS INC., 200
SOUTH WILCOX

DRIVE, KINGSPORT,
TENNESSEE, 37660,

STATELE UNITE
ALE AMERICII

Synthomer Adhesive
Technologies LLC.,
25435 HARVARD
ROAD, BEACHWOOD
OHIO,44122, OHIO,
STATELE UNITE ALE
AMERICII

01/1999

040758
028721

PICCOTAC EASTMAN CHEMICAL
RESINS INC., 200
SOUTH WILCOX

DRIVE, KINGSPORT,
TENNESSEE, 37660,

STATELE UNITE
ALE AMERICII

Synthomer Adhesive
Technologies LLC.,
25435 HARVARD
ROAD, BEACHWOOD
OHIO,44122, OHIO,
STATELE UNITE ALE
AMERICII

11/1998

040759
030510

STAYBELITE EASTMAN CHEMICAL
RESINS INC., 200
SOUTH WILCOX

DRIVE, KINGSPORT,
TENNESSEE, 37660,

STATELE UNITE
ALE AMERICII

Synthomer Adhesive
Technologies LLC.,
25435 HARVARD
ROAD, BEACHWOOD
OHIO,44122, OHIO,
STATELE UNITE ALE
AMERICII

01/1999

040760
028993

REGALITE EASTMAN CHEMICAL
RESINS INC., 200
SOUTH WILCOX

DRIVE, KINGSPORT,
TENNESSEE, 37660,

STATELE UNITE
ALE AMERICII

Synthomer Adhesive
Technologies LLC.,
25435 HARVARD
ROAD, BEACHWOOD
OHIO,44122, OHIO,
STATELE UNITE ALE
AMERICII

12/1998

040761
028994

TACOLYN EASTMAN CHEMICAL
RESINS INC., 200
SOUTH WILCOX

DRIVE, KINGSPORT,
TENNESSEE, 37660,

STATELE UNITE
ALE AMERICII

Synthomer Adhesive
Technologies LLC.,
25435 HARVARD
ROAD, BEACHWOOD
OHIO,44122, OHIO,
STATELE UNITE ALE
AMERICII

12/1998

Synthomer Adhesive
Technologies LLC.,
25435 HARVARD
ROAD, BEACHWOOD
OHIO, 44122, OHIO,
STATELE UNITE ALE
AMERICII
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marcă

Denumire marcă Cedent Cesionar BOPI

053043
038257

AZOMYR MSD INTERNATIONAL
HOLDINGS 2 GMBH,

07/2000

054277
040354

DARAFORM HENKEL IP & HOLDING
GmbH, HENKELSTRASSE

67, DUESSELDORF,
40589, GERMANIA

ACTEGA DS GMBH,
STRAUBINGER STRABE
12, 28219 BREMEN,
GERMANIA

10/2000

M 2000
00716

041802

AERIUS MSD INTERNATIONAL
HOLDINGS 2 GMBH,

01/2001

M 2000
00738

041167

AROPOL ASHLAND LICENSING
and INTELLECTUAL

PROPERTY LLC, 5200
BLAZER PARKWAY

DUBLIN, OHIO,
43017, STATELE

UNITE ALE AMERICII

INEOS COMPOSITES IP,
LLC, 5220 BLAZER PKWY,
OHIO 43017, DUBLIN,
OHIO, STATELE UNITE
ALE AMERICII

12/2000

M 2000
04518

044676

AERINAZE MSD INTERNATIONAL
HOLDINGS 2 GMBH,

08/2001

M 2001
01295

046074

LIPTON SUN TEA Unilever N.V. ,
WEENA 455, 3013
AL ROTTERDAM,
TARILE DE JOS

UNILEVER IP HOLDINGS
B.V., WEENA 455, 3013,
AL ROTTERDAM, TARILE
DE JOS

11/2001

M 2001
05558

049424

ANVIL Gildan USA Inc., 1980
CLEMENTS FERRY

Gildan Activewear
SRL, NEWTO, CHRIST
CHURCH, BARBADOS, BB
17047, BARBADOS

06/2002

M 2003
00019

053960

BELL SC BELLPLAST SRL, BD.
N. TITULESCU NR. 38,
ET. 3, AP. 16, JUDEŢUL
CLUJ, CLUJ NAPOCA,

400420, CLUJ, ROMANIA

07/2003

M 2004
10051

066068

AMICII SC KUBO ICE CREAM
COMPANY SRL, STR.

DUMBRAVEI NR. 5,
JUD. NEAMŢ, PIATRA

NEAMŢ, 610202,
NEAMȚ, ROMANIA

SC CIBIBON SRL, STR.
GENERAL DĂSCĂLESCU
NR. 254, JUD. NEAMŢ,
PIATRA NEAMŢ, 610210,
NEAMȚ, ROMANIA

08/2005

WEYSTRASSE 20,
LUCERNE 6, 6000,

LUCERNE, ELVEȚIA

N.V.Organon,
KLOOSTERSTRAAT 6,
5349 AB OSS, TARILE DE
JOS

WEYSTRASSE 20,
LUCERNE 6, 6000,

LUCERNE, ELVEȚIA

N.V.Organon,
KLOOSTERSTRAAT 6,
5349 AB OSS, TARILE DE
JOS

N.V.Organon,
KLOOSTERSTRAAT 6,
5349 AB OSS, TARILE DE
JOS

LUCERNE, ELVEȚIA

ROAD, CHARLESTON,
SOUTH CAROLINA 29492,

CALIFORNIA, STATELE
UNITE ALE AMERICII

CHIMSPORT SA, STR.
TĂIETURA TURCULUI, NR.
47/15N, ET.2, JUD. CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, ROMANIA

WEYSTRASSE  20,
LUCERNE 6, 6000,
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M 2010
03860

110702

Q Clinic SC QUALITY MEDICAL
SERVICE SRL, B-
DUL CONSTANTIN

BRÂNCUȘI, NR. 117,
CLUJ-NAPOCA, JUD.

CLUJ, CLUJ, ROMANIA

MARCEL ADRIAN
AVRAM, ALE.
PESCARILOR BL. A10,
ET. 2, AP. 11, JUD.
HUNEDOARA, DEVA,
HUNEDOARA, ROMANIA

11/2010

M 2010
03861

110703

ESTHETIQ
MAGAZINE

BRÂNCUȘI, NR. 117,
CLUJ-NAPOCA, JUD.

CLUJ, CLUJ, ROMANIA

MARCEL ADRIAN
AVRAM, ALE.
PESCARILOR BL. A10,
ET. 2, AP. 11, JUD.
HUNEDOARA, DEVA,
HUNEDOARA, ROMANIA

11/2010

M 2011
01115

114956

NAŢIUNEA
continuitate pentru
neam şi ţară

SC GRUPUL DE PRESA
ALCERO SRL (EDITURA

NAŢIUNEA), STR.
INTRAREA SĂBĂRENI

NR. 18, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, ROMANIA

MIHALACHE ADONIS
CEZAR, INTRAREA
SĂBĂRENI NR. 17,
SECTOR 6, BUCUREŞTI,
ROMANIA

09/2011

M 2011
02198

140106

PROCTO VEN
CENTRU MEDICAL

PERSOANA FIZICA
AUTORIZATA

TĂNĂSESCU CIPRIAN-
CHIRURGIE GENERALĂ,

CALEA DUMBRĂVII
NR. 30A, ET. 1, AP.

1, JUD. SIBIU, SIBIU,
SIBIU, ROMANIA

S.C. PROCTOVEN S.R.L.,
STR. TRIAJULUI, NR. 59,
JUD. SIBIU, SELIMBĂR,
SIBIU, ROMANIA

01/2016

M 2011
06242

142513

ORADEA
SHOPPING CITY
fun for you

SC SHOPPINGCITY
ORADEA SRL, CALEA

ARADULUI, NR. 87,
ORADEA, JUD. BIHOR,

BIHOR, ROMANIA

SAPIENT CENTER SA,
STR. NUFARULUI, NR. 30,
ORADEA, JUD. BIHOR,
BIHOR, ROMANIA

05/2016

M 2012
02045

121240

ZEN TEXTILE SC DENIZ TEH SRL,
STR. CĂLĂRAŞI NR.71,

JUDEŢUL ALBA,
SEBEŞ, ROMANIA

S.C. ZEN HOME
CONCEPT S.R.L., BDUL
REVOLUŢIEI 1989, NR.7D,
BL.VD1A, ET. P, ALBA
IULIA, ALBA, ROMANIA

11/2012

M 2012
04164

122428

BIG BEN SCHOOL ASOCIAŢIA
INTERNAŢIONALĂ

GEORGESCU,
ŞOS. IANCULUI NR.

102, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

BIG BEN LANGUAGE
CENTER SRL, ŞOSEAUA
IANCULUI, NR. 102,
MANSARDĂ, CAM.
4, SECTORUL 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

01/2013

M 2012
04502

122378

LC LeaseCredit
calea prin care-ţi
atingi obiectivele

SC BASIC BUSINESS
SRL, STR. COPĂCENI NR.
1, BL. L22, SC. 4, ET. 2, AP.
54, CAMERA 1, SECTOR

3, BUCUREŞTI, ROMANIA

LEASECREDIT
CONSULTING SRL,
STRADA ZIZIN, NR.10A,
ET.1, AP.2, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, ROMANIA

01/2013

SC QUALITY MEDICAL
SERVICE SRL, 
B-DUL CONSTANTIN
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marcă

Denumire marcă Cedent Cesionar BOPI

M 2012
05592

121819

Moldova in Bucate CIUBURCIU GABRIELA,
STRADA POET

ANDREI MUREȘANU,
NR.8A, VASLUI,

VASLUI, ROMANIA

SC VASCAR SA, STR.
PODUL ÎNALT NR. 4, JUD.
VASLUI, VASLUI, 730217,
VASLUI, ROMANIA

12/2012

M 2013
00084

126031

LOULOU SC LOULOU BOUTIQUE
SRL, ŞOS. PIPERA-

TUNARI NR. 33,
CAMERA 13, JUDEŢUL

ILFOV, ORAŞ
VOLUNTARI, ROMANIA

IOANA ANDRA
TURCANU, STRADA
DIONISIE LUPU, NR.56,
AP.2, PARTER, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

10/2013

M 2013
02677

126039

AYYILDIZ SC EUROKURT
CONSTRUCT SRL, STR.
PAVEL CEAMUR NR. 4,

TARLAUA 19/10, PARCELA
7, JUD. ILFOV, POPEŞTI
LEORDENI, ROMANIA

EUROPACKING
AMBALAJE S.R.L. , STR.
PAVEL CEAMUR NR. 4,
TARLAUA 19/10, PARCELA
7, LOT 1, CLĂDIREA C1,
POPEȘTI LEORDENI,
ILFOV, ROMANIA

10/2013

M 2013
02916

126428

AKEL SC EUROKURT
CONSTRUCT SRL, STR.
PAVEL CEAMUR NR. 4,

TARLAUA 19/10, PARCELA
7, JUD. ILFOV, POPEŞTI
LEORDENI, ROMANIA

10/2013

M 2013
04812

128364

SPECTRUM ERP
& RETAIL - web
software solutions

SMART ID DYNAMICS
SA, STR. SIRIULUI NR.
36-40, ET. II, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

02/2014

M 2013
05052

128363

ERP SIRIUS cloud
software business
control

SMART ID DYNAMICS
S.A., STRADA SIRIULUI
NR. 36-40, ETAJUL II,
SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

02/2014

M 2013
09147

130423

PRO TV S.R.L., B-DUL
PACHE PROTOPOPESCU,

NR.105, PARTER,
CAMERA 101, SECTORUL
2, BUCUREŞTI, ROMANIA

05/2014

M 2014
01476

131777

SC CLINICA DENTARA,
STR. TUDOR ARGHEZI,
NR. 2, JUDEŢUL SĂLAJ,

ZALĂU, SĂLAJ, ROMANIA

S.C. NOVOIMPLANT
S.R.L., STR. TUDOR
ARGHEZI, NR. 2, CAMERA
3, JUD. SĂLAJ, ZALĂU,
SĂLAJ, ROMANIA

08/2014

EUROPACKING
AMBALAJE S.R.L., STR.
PAVEL CEAMUR NR. 4,
TARLAUA 19/10, PARCELA
7, LOT 1, CLĂDIREA C1,
POPEȘTI LEORDENI,
ILFOV, ROMANIA

SC SPECTRUM SRL,
STRADA IOAN V. SOCEC,

NR.27, BRAŞOV,
BRAȘOV, ROMANIA

SC SPECTRUM SRL,
STRADA IOAN V. SOCEC,

NR.27, BRAŞOV,
BRAȘOV, ROMANIA

PATRU NUNŢI 
ŞI O  PROVOCARE

NOVODENT 
clinica  dentara

ITV STUDIOS LIMITED, 2
WATERHOUSE SQUARE,
HOLBORN, LONDON,
EC1N 2AE, GREATER
LONDON, MAREA
BRITANIE
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Denumire marcă Cedent Cesionar BOPI

M 2014
04931

134607

PROTECT MARK CATALIN NEAGU, STR.
PETRE ŢUŢEA NR. 5,

BL. 909, TR. 1, ET. 3, AP.
11, JUDEŢUL IAŞI, IAŞI,
700730, IAȘI, ROMANIA

ProtectMARK S.R.L., STR.
ȚUȚEA PETRE NR. 5, BL.
909, TR. 1, ET. 3, AP. 11,
CAMERA 3, JUD. IAȘI,
IAȘI, IAȘI, ROMANIA

01/2015

M 2015
00165

138499

medicotest din
1993 SERVICII
MEDICALE DE
LABORATOR
www.medicotest.ro

SC MEDICOTEST SRL,
STR. BRĂILEI NR. 136C,

JUDEŢUL GALAŢI,
GALAŢI, ROMANIA

ALEXANDROS
GALIAȚATOS, SAT COSTI,
STRADA GAROFITEI,
NR.18, COMUNA
VÎNĂTORI, GALAȚI,
ROMANIA

10/2015

M 2015
02374

138622

Galaxy RESIDENCE DIMA CONSTANTIN
PFA, STR. MIRASLĂU

NR. 4, JUD. ILFOV,
POPEŞTI LEORDENI,

ILFOV, ROMANIA

GALAXY RESIDENT
SRL, STR. MIRĂSLĂU
NR.4, PARTER, CAMERA
1, AP.1, JUD. ILFOV,
POPEȘTI-LEORDENI,
ILFOV, ROMANIA

10/2015

M 2015
05537

141000

TRANSFIER VARABIESCU RAZVAN
- CONSTANTIN, STR.

DIMITRIE ORBESCU NR.
12, ET. 1, AP. 2, SECTOR

2, BUCUREŞTI, ROMANIA
BUCUREANU DAN -

ANDREI, STR. TURDA
NR. 98, BL. 29A, SC. 1,
ET. 3, AP. 6, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

MIRCEA RASOVAN, STR.
POPA NAN NR. 185, SC. B,
ET. 10-11, AP. 61, SECTOR
3, BUCUREŞTI, ROMANIA

03/2016

M 2016
00582

179465

IQ BEBE MARIANA RAMONA
SIMON, STRADA

MĂCIEȘULUI NR. 1,
BLOC A20, SCARA B,
APARTAMENT 3, JUD.

BRAȘOV, BRAȘOV,
BRAȘOV, ROMANIA

02/2022

M 2016
03941

171885

Kifra CEZAR PAPER SRL,
STR. GRĂDINARILOR NR.

BIHOR, ROMANIA

03/2021

M 2016
08765

148977

CLUB ATLETIC
ORADEA 1910

SC CHERAIA SRL, STR.
LĂPUŞULUI NR. 53, BL.
X-99, AP. 1, JUD. BIHOR,

ORADEA, ROMANIA

ASOCIAŢIA CLUB
SPORTIV CAO - NAC
1910, STR. OGORULUI
NR. 138/C, ORADEA,
BIHOR, ROMANIA

07/2017

IOAN FARKAS-SANDOR, 
STR.OCTAVIAN GOGA,
NR.22, AP.19, BRAŞOV,
BRAȘOV, ROMANIA
MARINA FARKAS-
SANDOR , STR.OCTAVIAN
GOGA, NR.22, AP.19,
BRAŞOV , BRAȘOV,
ROMANIA

52A, JUDEŢUL BIHOR,
COM. SÂNTANDREI,

ȚĂRAN CLAUDIU-VIRGIL,
STR. GRĂDINARILOR
NR. 52A, COMUNA
SÂNTANDREI, JUDEŢUL
BIHOR, BIHOR,ROMANIA
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Nr.
depozit/
marcă

Denumire marcă Cedent Cesionar BOPI

M 2017
07397

156905

ProtectMARK S.R.L., STR.
ȚUȚEA PETRE NR. 5, BL.
909, TR. 1, ET. 3, AP. 11,
CAMERA 3, JUD. IAȘI,
IAȘI, IAȘI, ROMANIA

09/2018

M 2018
00371

155694

Protect your ideas.
Protect your future.

ProtectMARK S.R.L., STR.
ȚUȚEA PETRE NR. 5, BL.
909, TR. 1, ET. 3, AP. 11,
CAMERA 3, JUD. IAȘI,
IAȘI, IAȘI, ROMANIA

07/2018

M 2018
01360

156301

S STYLISHED EDITURA STYLISHED
S.R.L., CALEA

MARTIRILOR 1989 NR.
51, DUPLEX 27, JUDEȚUL

TIMIS, TIMIȘOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

Pîrjol Bogdan Constantin,
CALEA MARTIRILOR 1989,
NR.51/27, TIMIȘOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

08/2018

M 2018
05313

159067

GT GEANNY
TATTOO EST.2003

GTDREAMS SRL,
STRADA: VALEA

FRUMOASEI, NUMAR:
10, SC A, AP 10,

JUDET: SIBIU, SIBIU,
SIBIU, ROMANIA

DANIEL ZUGRAVESCU,
STR. IEZER NR. 1, SC. A,
ET. 3, AP. 13, SIBIU, SIBIU,
SIBIU, ROMANIA

02/2019

M 2019
00683

162086

WILD ROMANIA FLORIN SILVIU RADU,
ŞOSEAUA ALEXANDRIA
NR. 9, BL. 4, SC. A, APT.

9, ET. 4, SECTOR 5,
BUCUREŞTI, ROMANIA
ION IULIAN NICHITA,

STR. EROILOR AVIATORI
NR. 56, JUD. IALOMITA,

COMUNA STELNICA,
IALOMIȚA, ROMANIA

Radu Florin Silviu,
SOS.ALEXANDRIEI, NR.9,
BL.4, SC.1, ET.4, AP.9,
SECTOR 5, BUCURESTI,
ROMANIA

08/2019

M 2019
01646

162576

ART CAKES
MIHAELA IVAN
prajituri si torturi
artizanale

DULCIURI ARTIZANALE
SRL, STR. TINERETULUI

NR. 47, JUDEȚUL
OLT, SLATIOARA,

OLT, ROMANIA

Mihaela Ivan,
BLD.A.I.CUZA, NR.28, BL.
CAM.4, SC.B, ET. 6, AP.32,
SLATINA, OLT, ROMANIA

08/2019

M 2019
03489

164073

e-tennis E - TENNIS WORLD
CORPORATION S.R.L.,

SOS.EROU IANCU
NICOLAE NR. 29,

CAM. 2, PARTER, JUD.
ILFOV, VOLUNTARI,

ILFOV, ROMANIA

11/2019

Protect your ideas. 
Protect your
business. 
Protect your future.

NEAGU C. CATALIN
Cabinet Individual

Proprietate Industriala,
STR. ŢUŢEA PETRE NR.
5, BL. 909, TR. 1, ET. 3,
AP. 11, JUD. IAŞI , IAŞI,
700730 , IAȘI, ROMANIA

NEAGU C. CATALIN
Cabinet Individual

Proprietate Industriala,
STR. ŢUŢEA PETRE NR.
5, BL. 909, TR. 1, ET. 3,
AP. 11, JUD. IAŞI , IAŞI,
700730, IAȘI, ROMANIA

Georgios Mamassis, 99
NIKOLAOU PLASTIRA
STR., KALAMARIA,
THESSALONIKI, GRECIA
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Nr.
depozit/
marcă

Denumire marcă Cedent Cesionar BOPI

M 2020
03402

170551

MEGA AIR BLITZ ROMTOX INVESTING
GROUP SRL, SOS.

MIHAI BRAVU NR. 219,
CAMERA 1, SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA

ZIYAT ALTUNCI, STR.
ZIDURI ÎNTRE VII, NR.19,
BL.D, AP.D31, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

12/2020

M 2020
05648

172508

moon resort MOON RESORT SRL,
STR. CĂPRIOAREI,

NR. 27, CF 25494, JUD.
PRAHOVA, BUŞTENI,
PRAHOVA, ROMANIA

05/2021

M 2021
01243

176730

PROPORZIONI
OTTIMALI

COSMIN POPA DRAGHIA,
STR. STEFAN VELOVAN

NR. L, BL. BL, SC.
2, AP. 14, JUDEŢ
DOLJ, CRAIOVA,
DOLJ, ROMANIA

11/2021

M 2021
05689

180509

parfumat.ro Încântă-
ți simțurile dintr-un
singur loc

GOOD SMELL
FRAGRANCE SRL, SOS.
PANTELIMON NR. 255,

CAM. 2, BL. 43, SC. F, ET.
4, AP. 217, SECTOR 2,

BUCURESTI, ROMANIA

BADICA OANA-CRISTINA,
STRADA DUMBRAVA
NOUA, NR.17, BL.M121,
SC.1, ET.1, AP.6, SECTOR
5, BUCUREȘTI, ROMANIA

02/2022

M 2021
06681

181465

MABÓ SC COFFEEVILLE
ROASTERY SRL, STR.

DRUMUL DEALUL
BABII NR. 14, CAM.
NR. 3, SECTOR 4,

BUCURESTI, ROMANIA

MARIUS - GEORGIAN
BEJU, ORAȘ BOLINTIN-
VALE, NR.471A, SAT
MALU-SPART, GIURGIU,
ROMANIA
BOGDAN GEORGESCU,
DRUMUL BABII, NR.20-24,
ET.2, AP.13, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

04/2022

M 2022
01001

QUANTUM
YUMANA IALLIM
IALLUM I Am Love,
Love Is Me I Am
Love,Love Us, Me

GLOBAL YUMANA SRL,
STR. TUZLA NR. 9-27,
PARTER, CAMERA 1,

BL.J, AP. J12, SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA

ANCA-FLORICA POP,
STR. TUZLA NR. 9-27,
BL. J, AP. J12, SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA

CRISTIAN BRÎNZĂ, 
STR.AVIONULUI, NR. 52 -
70, BL. H, SC. 1, ET. 1,AP. 
7, SECTORUL 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

PROPORZIONI OTTIMALI
S.R.L., STR. ŞTEFAN
VELOVAN 1, CRAIOVA,
DOLJ, ROMANIA
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Fuziuni

Nr.
depozit/
marcă

Denumire marcă Titular vechi și adresă Titular nou și adresă BOPI

025791
002704

NOPCO NOPCO PAPER
TECHNOLOGY HOLDING

NOPCO HOLDING AS,
BRYGGEGATA 6, 0250,
OSLO, OSLO, NORVEGIA

01/2002

025791
002704

NOPCO NOPCO HOLDING AS,
BRYGGEGATA 6, 0250,

OSLO, OSLO, NORVEGIA

SOLENIS NORWAY
AS, GRATERUDVEIEN
15, 3036 DRAMMEN,
DRAMMEN, NORVEGIA

01/2002

051864
037141

MICROLINE OKI DATA
CORPORATION,

11-22, SHIBAURA 4-
CHOME, MINATO-

KU, TOKYO, JAPONIA

OKI ELECTRIC
INDUSTRY CO.LTD., 7-12
TORANOMON 1-CHOME,
MINATO-KU, TOKYO,
JAPONIA, JAPONIA

05/2000

M 2001
04348

048228

ACHIEVEGLOBAL Miller Heiman Group,
Inc., 1900 AVENUE OF

THE STARS, SUITE 2600,
LOS ANGELES CA-60067,

DELAWARE, STATELE
UNITE ALE AMERICII

Korn Ferry (US), 1900
AVENUE OF THE STARS,
SUITE 2600, LOS
ANGELES CA-90067,
DELAWARE, STATELE
UNITE ALE AMERICII

03/2002

M 2001
04349

048229

ACHIEVEGLOBAL Miller Heiman Group,
Inc., 1900 AVENUE OF

THE STARS, SUITE 2600,
LOS ANGELES CA-60067,

DELAWARE, STATELE
UNITE ALE AMERICII

Korn Ferry (US), 1900
AVENUE OF THE STARS,
SUITE 2600, LOS
ANGELES CA-60067,
DELAWARE, STATELE
UNITE ALE AMERICII

03/2002

M 2002
02796

050971

LA PASTERIA PASTERIA ANONIMOS
ETERIA EPENDISION

ESTIASEOS KE
SIMMETOHON AE, 14B

BUILDING, ATHENS
INTERNATIONAL

AIRPORT "ELEFTHERIOS
VENIZELOS",

MUNICIPALITY OF
SPATA ATTIKIS, GRECIA

10/2002

M 2012
01150

119956

MXHOST SC NET DESIGN SRL,
INTRAREA ZORELELOR
NR. 9, SC. B, ET.2, AP.

25, JUD. BISTRIŢA
NĂSĂUD, BISTRIŢA,
420118, BISTRIȚA

NĂSĂUD, ROMANIA

S. ''H88 WEB HOSTINH"
SRL, CALEA FLOREASCA,
NR. 169, CAMERA 4,
BIROU 7, ET. 2, SECTOR
1, BUCUREŞTI, ROMANIA

09/2012

AS, GRATERUDVEIEN
19, DRAMMEN,

3003, NORVEGIA

Goody's Single Member
Societe Anonyme of
Catering Services,
ATHENS INTERNATIONAL
AIRPORT "EL.
VENIZELOS" ( 14B
BUILDING), 19019 SPATA
ATTIKI, SPATA ATTIKI,
GRECIA
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Nr.
depozit/
marcă

Denumire marcă Titular vechi și adresă Titular nou și adresă BOPI

M 2013
08041

130250

SC VIA TREND SRL,
STR. KONTZEBUIE
NR. 10, JUD. ILFOV,

MOARA DOMNEASCĂ,
ILFOV, ROMANIA

SC VIA TREND READY
MEALS SRL, BDUL
CORNELIU COPOSU,
NR.6-8, MODUL M40, ET.8,
SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

05/2014

M 2016
03482

154301

Daniela"s Preparate
cu gust!

SC VIA TREND SRL,
STR. KONTZEBUIE
NR. 10, JUD. ILFOV,

MOARA DOMNEASCĂ,
ILFOV, ROMANIA

SC VIA TREND READY
MEALS SRL, BDUL
CORNELIU COPOSU,
NR.6-8, MODUL M40, ET.8,
SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

05/2018

M 2018
02161

156626

SC VIA TREND SRL,
STR. KONTZEBUIE
NR. 10, JUD. ILFOV,

MOARA DOMNEASCĂ,
ILFOV, ROMANIA

SC VIA TREND READY
MEALS SRL, BDUL
CORNELIU COPOSU,
NR.6-8, MODUL M40, ET.8,
SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

09/2018

M 2018
06668

159992

PAPARUDE SC VIA TREND SRL,
STR. KONTZEBUIE
NR. 10, JUD. ILFOV,

MOARA DOMNEASCĂ,
ILFOV, ROMANIA

SC VIA TREND READY
MEALS SRL, BDUL
CORNELIU COPOSU,
NR.6-8, MODUL M40, ET.8,
SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

03/2019

Supco 
Preparate cu  gust

PAPARUDE 
ÎŢI PLOUĂ IN 
GURĂ
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Licențe înscrise în Registrul Național al Mărcilor

Nr. depozi/
marcă

Denumire
marcă

Titularul mărcii și adresa Licențiatul și adresa Durata
licenței

Felul licenței Obiectul
licenței

M 2013 08494/
130283

TEATRELLI SC TWINS CAFE SRL, STR.
GLODENI NR 1-3, SECTOR
2, BUCUREŞTI, ROMANIA

CREART-CENTRUL DE
CREAŢIE, ARTĂ ŞI TRADIŢIE AL
MUNICIPIULUI BUCUREŞTI , STR.
PIAŢA ALEXANDRU LAHOVARI
NR. 7, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

27/07/2021-

26/07/2022

Neexclusivă

M 2013 08493/
130328

TEATRELLI SC TWINS CAFE SRL, STR.
GLODENI NR 1-3, SECTOR
2, BUCUREŞTI, ROMANIA

CREART-CENTRUL DE
CREATIE, ARTĂ SI TRADITIE AL
MUNICIPIULUI BUCURESTI, STR.
PIAŢA ALEXANDRU LAHOVARI
NR.7, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

27/07/2021-

26/07/2022

Neexclusivă

M 2014 02164/
132555

Tiger Security SOCIAL INTELLIGENCE
PROJECTS S.R.L., STR. ION

TUCULESCU NR. 42A, BL. PM40,
SC.1, PARTER, AP. 1, SECTOR

3, BUCURESTI, ROMANIA

TIGER SECURITY SERVICES
SA, STR. GHITA ŞERBAN NR.
47-53, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

Neexclusivă

M 2019 06318/
166808

SIGURANȚĂ
AUTO COPII

ALICE MIHAELA MITU,
STR. SANDU ALDEA NR. 13,
PARTER, AP. 2, SECTOR 1,

BUCURESTI, 012216, ROMANIA

FUNDAŢIA SIGURANŢĂ AUTO
COPII, STR. BARBU VĂCĂRESCU
NR. 313-321, BL. B, ET. 3, AP.
CAM 1, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

Exclusivă

M 2015 08515/
143049

Walkabout Free
Tour

ASOCIATIA CULTOUR, STR.
AURULUI, NR. 18, BL. M2,

SC. A, ET. 2, AP. 10, SECTOR
2, BUCUREŞTI, ROMANIA

TRAVENTURE SRL, STRADA
MIHAI VITEAZUL, NR.2, BLOC 22
DEC, SCARA B, ETAJ 4, AP.19,
RÂMNICU VÂLCEA, VALCEA,
ROMANIA

07/05/2022-

30/12/2025

Exclusivă

09/05/2022 *

17/12/2021 *
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Nr. depozi/
marcă

Denumire
marcă

Titularul mărcii și adresa Licențiatul și adresa Durata
licenței

Felul licenței Obiectul
licenței

Costelarie Ribs &
Grill Restaurant

MOZACU CORNEL, STR.
HAGI DINA, NR. 28, SECTOR

5, BUCUREŞTI, ROMANIA

BLEDIMAR SRL, STRADA
ADRIAN, NR.4, CORP A, PARTER,
CAMERA NR.1, SECTORUL 5,
BUCUREȘTI, ROMANIA

22/11/2021-

16/02/2025

Exclusivă

M 2010 00368/
108787

RESTAURANTELE
BUREBISTA

TANASESCU VIRGIL
ROMEO, STR. GHERGHEL
VASILE, NR. 43, SECTOR
1, BUCUREŞTI, ROMANIA

Marinel Florin Nita, STRADA EMIL
GÂRLEANU, NR.6, SECTORUL 3,
BUCURESTI, ROMANIA
Alexandru Marco Nita, STRADA
EMIL GÂRLEANU, NR.6, SECTOR
3, BUCURESTI, ROMANIA

Exclusivă

M 2007 05586/
089968

SGS SECURITY SC SGS SECURITY GROUP
SERVICES SRL, STR. 1

25/11/2021-

25/11/2031

Exclusivă

M 2016 01827/
143981

FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE
FOTBAL, STR. VASILE

ŞERBĂNICĂ NR. 12, SECTOR
2, BUCUREŞTI, ROMANIA

01/01/2021-

31/12/2024

Exclusivă

M 2016 01824/
146417

ROMÂNIA FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE
FOTBAL, STR. VASILE

ŞERBĂNICĂ NR. 12, SECTOR
2, BUCUREŞTI, ROMANIA

REWE ROMANIA SRL , STR.
BUSTENI NR. 7, JUD. ILFOV,
STEFANESTII DE JOS, 077175,
ILFOV, ROMANIA

01/01/2021-

31/12/2024

Exclusivă

M 2019 01926/ FEDERAȚIA
ROMÂNĂ DE
FOTBAL FRF

FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE
FOTBAL, STR. SERG. ŞERBĂNICĂ

VASILE NR. 12, SECTOR 2,
BUCURESTI, 022186, ROMANIA

01/01/2021-

31/12/2024

Exclusivă

M 2015 01035/
137789

14/08/2020 *

DECEMBRIE NR. 32, SATVALEA 
LUPULUI, COM. VALEALUPULUI, 

JUD. IAŞI, ROMANIA

SALT GUARD SECURITY SRL, 
B-DUL 2 GRĂNICIERI, BL.25, 
SC.A,AP.19, MUNICIPIUL 
FĂLTICENI,SUCEAVA, ROMANIA

ROMÂNIA
ECHIPA
NAŢIONALĂ 
DE  FOTBAL 
DIN1922
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REWE ROMANIA SRL, STR.
BUSTENI NR. 7, JUD. ILFOV,
STEFANESTII DE JOS, 077175,
ILFOV, ROMANIA

REWE ROMANIA SRL, STR.
BUSTENI NR. 7, JUD. ILFOV,
STEFANESTII DE JOS, 077175,
ILFOV, ROMANIA
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Nr. depozi/
marcă

Denumire
marcă

Titularul mărcii și adresa Licențiatul și adresa Durata
licenței

Felul licenței Obiectul
licenței

M 2019 01925/ FRF FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE
FOTBAL, STR. SERG. ŞERBĂNICĂ

VASILE NR. 12, SECTOR 2,
BUCURESTI, 022186, ROMANIA

01/01/2021-

31/12/2024

Exclusivă

M 2019 01924/ FRF FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE
FOTBAL, STR. SERG. ŞERBĂNICĂ

VASILE NR. 12, SECTOR 2,
BUCURESTI, 022186, ROMANIA

01/01/2022-

31/01/2024

Exclusivă

M 2018 06504/
159500

erp SCEPTRUM
cloud business
control

EMIL GALL, STRADA
IOAN V. SOCEC, NR.27,

BRAȘOV, BRAȘOV, ROMANIA

17/10/2019-

17/10/2024

Exclusivă

M 2014 05983/
135418

OMV Petrom SC OMV PETROM SA,
STR. CORALILOR NR. 22,

SECTOR 1 (PETROM CITY),
BUCUREŞTI, 013329, ROMANIA

FUNDATIA OMV PETROM, STR.
CORALILOR NR. 22, SECTOR
1, PETROM CITY, CLĂDIREA
INFINITY PARTER, CAM_00_B
601, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

Neexclusivă

M 2004 06741/
063557

IRINA
SCHROTTER

SCHROTTER IRINA, ALEEA
PETRU PONI NR. 3, JUDEŢUL

IAŞI, IAŞI, ROMANIA

SC EXCLUSIV COMP SRL, ŞOS.
BUCIUM NR. 46, JUDEŢUL IAŞI,
IAŞI, 700283, IS, ROMANIA

01/01/2022-

31/12/2024

Neexclusivă

M 2004 06741/
063557

IRINA
SCHROTTER

SCHROTTER IRINA, ALEEA
PETRU PONI NR. 3, JUDEŢUL

IAŞI, IAŞI, ROMANIA

EXCLUSIV SRL, ŞOS. BUCIUM
NR. 46, JUDEŢUL IAŞI, 700283
IAŞI, IAȘI, ROMANIA

01/01/2022-

31/12/2024

Neexclusivă

M 2013 04858/
135956

KLF-ZVL KLF-ZVL Bearings, s.r.o., LIDICKA
667, VLASIM, 258 01, CEHIA

01/08/2018-

31/12/2028

Exclusivă

REWE ROMANIA SRL, STR.
BUSTENI NR. 7, JUD. ILFOV,
STEFANESTII DE JOS, 077175,
ILFOV, ROMANIA

REWE ROMANIA SRL, STR.
BUSTENI NR. 7, JUD. ILFOV,
STEFANESTII DE JOS, 077175,
ILFOV, ROMANIA

SC SPECTRUM SRL, STRADA
IOAN V. SOCEC, NR.27, BRAŞOV,
BRAȘOV, ROMANIA

18/11/2021 *

ZVL SLOVAKIA, a.s., STR. NA
STANICU 22, 010 09 ŽILINA,
SLOVACIA
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Nr. depozi/
marcă

Denumire
marcă

Titularul mărcii și adresa Licențiatul și adresa Durata
licenței

Felul licenței Obiectul
licenței

M 2010 01125/
109326

SANKT
PETERSBURG
VODKA

SC HECTA VITICOL SRL, NR.11,
CAMERA 2, COMUNA POŞTA
CÂLNĂU, JUDEŢ BUZĂU, SAT
ALICENI, BUZĂU, ROMANIA

SELEX TRADING S.A.,
COMUNA COSTULENI,

STR.PRINCIPALĂ, NR.368,
COSTULENI, IAȘI, ROMANIA

SELEX TRADING S.A., COMUNA
COSTULENI, STR.PRINCIPALĂ,
NR.368, COSTULENI, IAȘI,
ROMANIA

12/05/2022-

12/08/2022

Exclusivă

* Data când prin voinţa părţilor (sau uneia dintre părţi) se decide încetarea contractului.  

LICENȚĂ MARCĂ INTERNAȚIONALĂ

• AMB WINE COMPANY S.R.L. cu sediul în Str. Copilului nr. 20, Et. Parter, Biroul nr. 1, Sector 1, Bucureşti, România.

Această licenţă conferă societăţii licențiate dreptul de a folosi marca pe întreg teritoriul României începând cu data de 10.03.2022 până la data de 31.12.2022 sau 
până când prin voința părților încetează contractul de licență, pentru toate produsele pentru care aceasta este înregistrată.

Referitor la marca verbală înregistrată pe cale internaţională TANDEM, nr. 1626727,  titular CASTEL MIMI S.R.L. cu sediul în Str. Dacia nr. 1, 6512 Bulboaca,
 Anenii Noi, MD, acordă o licenţă neexclusivă către următoarea societate:
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IPOTECĂ ÎN REGISTRUL DE MĂRCI

Nr. din
Registrul
de Mărci

Creditor

127933 M 2012 06628/
15/10/2012

142755 M 2015 08211/
14/12/2015

108100 M 2010 00813/
12/02/2010

108101 M 2010 00814/
12/02/2010

098128 M 2008 01267/
13/02/2008

096682 M 2008 01266/
13/02/2008

170672 M 2020 03076/
12/05/2020

170671 M 2020 03075/
12/05/2020

110301 M 2010 03727/
20/05/2010

110302 M 2010 03728/
20/05/2010

114873 M 2011 01176/
14/02/2011

114874 M 2011 01177/
14/02/2011

116452 M 2011 03699/
16/05/2011

Numărul cererii

BANCA TRANSILVANIA S.A., CALEADOROBANŢILOR, 
NR.30-36, CLUJ-NAPOCA,CLUJ, ROMANIA

BANCA TRANSILVANIA S.A., CALEADOROBANŢILOR, 
NR.30-36, CLUJ-NAPOCA,CLUJ, ROMANIA

BANCA TRANSILVANIA S.A., CALEADOROBANŢILOR, 
NR.30-36, CLUJ-NAPOCA,CLUJ, ROMANIA

BANCA TRANSILVANIA S.A., CALEADOROBANŢILOR, 
NR.30-36, CLUJ-NAPOCA,CLUJ, ROMANIA

BANCA TRANSILVANIA S.A., CALEADOROBANŢILOR, 
NR.30-36, CLUJ-NAPOCA,CLUJ, ROMANIA

BANCA TRANSILVANIA S.A., CALEADOROBANŢILOR, 
NR.30-36, CLUJ-NAPOCA,CLUJ, ROMANIA

BANCA TRANSILVANIA S.A., CALEADOROBANŢILOR, 
NR.30-36, CLUJ-NAPOCA,CLUJ, ROMANIA

SIMION & BACIU - CONSILIERE INPROPRIETATE 
INTELECTUALA SRL, STR.NATAȚIEI NR. 63, SECTOR 1, 
BUCUREȘTI,013322, ROMANIA

BANCA TRANSILVANIA S.A., CALEADOROBANŢILOR, 
NR.30-36, CLUJ-NAPOCA,CLUJ, ROMANIA

BANCA TRANSILVANIA S.A., CALEADOROBANŢILOR, 
NR.30-36, CLUJ-NAPOCA,CLUJ, ROMANIA

BANCA TRANSILVANIA S.A., CALEADOROBANŢILOR, 
NR.30-36, CLUJ-NAPOCA,CLUJ, ROMANIA

BANCA TRANSILVANIA S.A., CALEADOROBANŢILOR, 
NR.30-36, CLUJ-NAPOCA,CLUJ, ROMANIA

BANCA TRANSILVANIA S.A., CALEADOROBANŢILOR, 
NR.30-36, CLUJ-NAPOCA,CLUJ, ROMANIA
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Nr. din
Registrul
de Mărci

Creditor

155900 M 2018 01171/
22/02/2018

085998 M 2007 04156/
20/04/2007

094268 M 2008 01473/
19/02/2008

093006 M 2008 01472/
19/02/2008

093005 M 2008 01471/
19/02/2008

130596 M 2013 04752/
08/07/2013

136687 M 2012 04732/
23/07/2012

112301 M 2010 05667/
05/08/2010

120857 M 2012 02408/
10/04/2012

114325 M 2010 08609/
26/11/2010

137526 M 2014 07343/
28/10/2014

Numărul cererii

Ardian European Private Debt StrategiesGP, S.a.r.l., 24 
AVENUE EMILE REUTER,LUXEMBOURG, L-2420, 
LUXEMBURG

Ardian European Private Debt StrategiesGP, S.a.r.l., 24 
AVENUE EMILE REUTER,LUXEMBOURG, L-2420, 
LUXEMBURG

Ardian European Private Debt StrategiesGP, S.a.r.l., 24 
AVENUE EMILE REUTER,LUXEMBOURG, L-2420, 
LUXEMBURG

Ardian European Private Debt StrategiesGP, S.a.r.l., 24 
AVENUE EMILE REUTER,LUXEMBOURG, L-2420, 
LUXEMBURG

Ardian European Private Debt StrategiesGP, S.a.r.l., 24 
AVENUE EMILE REUTER,LUXEMBOURG, L-2420, 
LUXEMBURG

Ardian European Private Debt StrategiesGP, S.a.r.l., 24 
AVENUE EMILE REUTER,LUXEMBOURG, L-2420, 
LUXEMBURG

BANCA TRANSILVANIA S.A., CALEADOROBANŢILOR, 
NR.30-36, CLUJ-NAPOCA,CLUJ, ROMANIA

BANCA TRANSILVANIA SA - SucursalaUnirii, 
STR.PIAŢA ALBA IULIA, NR.2, BL.I1,TRONSON I/II, 
SECTOR 3, BUCUREŞTI,ROMANIA

BANCA TRANSILVANIA S.A., CALEADOROBANŢILOR, 
NR.30-36, CLUJ-NAPOCA,CLUJ, ROMANIA

PATRIA BANK SA, ŞOSEAUA PIPERA, NR.42,CLĂDIREA 
GLOBALWORTH PLAZA, ET.8 ŞI 10,SECTOR 2, BUCUREŞTI, 
ROMANIA

PATRIA BANK SA, ŞOSEAUA PIPERA, NR.42,CLĂDIREA 
GLOBALWORTH PLAZA, ET.8 ŞI 10,SECTOR 2, BUCUREŞTI, 
ROMANIA
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Se publică în ordine următoarele date: numărul mărcii reînnoite, data
expirării reînnoirii, numărul claselor de produse şi/sau servicii pentru care
a fost reînnoită marca, conform clasificării de la Nisa, denumirea titularului
şi mandatarul.

Pentru mărcile publicate mai jos, se vor elibera certificate de reînnoire
pentru  o  perioadă  de  10  ani  (conform  art.  33,  din  Legea  nr.  84/1998, 
republicată).
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LISTA MĂRCILOR REINNOITE ÎN REGISTRUL DE MĂRCI

Nr. marcă Data
expirării Clase

Titular Mandatar

(116) (186) (511) (732) (740)

120214(R) 22/03/2032 33, 43 SC DAFLOG SRL SC APPELLO BRANDS SRL

120215(R) 22/03/2032 43 SC DAFLOG SRL SC APPELLO BRANDS SRL

127460(R) 20/12/2032 19 ROMPLY MEROPS SRL S.C. INTELECTUAL
TRADEMARKS S.R.L.

122661(R) 14/08/2032 11, 35 EDCO ONE CONFORT SRL

125327(R) 07/06/2032 31 SC FERTISOL SRL WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALA

139620(R) 16/02/2031 39, 41 SC LUMINA INSTITUTII DE
INVATAMANT SA

135547(R) 19/01/2032 25, 35,
37, 41

GTC AUTO TRADE SRL WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALA

123446(R) 07/06/2032 1, 2, 3,
4, 5, 6,
7, 8, 9,
10, 11,
12, 13,
14, 15,
16, 17,
18, 19,
20, 21,
22, 23,
24, 25,
26, 27,
28, 29,
30, 31,
32, 33,
34, 35,
36, 37,
38, 39,
40, 41,
42, 43,
44, 45

SC RTC PROFFICE
EXPERIENCE SA

118489(R) 14/11/2031 35, 36,
38, 39,
42, 43

SC TRANS EUROPA SRL SC APPELLO BRANDS SRL

050521(2R) 27/02/2032 5, 30 LABORATOARELE FARES BIO
VITAL SRL

119732(R) 07/03/2032 8, 11,
21, 35

HASCEVHER METAL SANAYI
VE TICARET ANONIM ŞIRKETI

RODALL S.R.L.
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Nr. marcă Data
expirării Clase

Titular Mandatar

(116) (186) (511) (732) (740)

119326(R) 14/11/2031 35, 38,
39, 42,
43

SC TRANS EUROPA SRL SC APPELLO BRANDS SRL

049788(2R) 24/09/2031 9 SC PRIMATECH SRL

121848(R) 27/06/2032 35, 42 SC BUSINESS INFORMATION
SYSTEMS (ALLEVO) SRL

051516(2R) 07/02/2032 44 SILHOUETTE BEAUTY
CENTERS S.R.L.

171916(R) 07/03/2032 11, 35 HASCEVHER METAL SANAYI
VE TICARET ANONIM ŞIRKETI

RODALL S.R.L.

122385(R) 11/07/2032 35, 41 SC ITH MANAGEMENT
OFFICE SRL

WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALA

121566(R) 22/03/2032 29 SC PRODLACTA SA

123013(R) 27/08/2032 31, 35 SC CEREALFLOR SRL S.C.P.I. MILCEV BURBEA

120643(R) 21/03/2032 35, 41 SC FABRYO CORPORATION
SRL

ZMP INTELLECTUAL
PROPERTY SRL

120069(R) 19/12/2031 35, 42 SC AGRI-ALIANTA SRL

120070(R) 19/12/2031 35, 42 SC AGRI-ALIANTA SRL

125391(R) 20/09/2032 19, 35 SC ORNAMENT SRL CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ PRISTAVU

053484(2R) 05/04/2032 9, 11,
42

Schneider Electric IT
Corporation

INVENTA AGENTIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL

054544(2R) 12/11/2032 32, 35,
39

SC DOMAROM STAR SRL

118531(R) 29/08/2031 33 GEORGE IVĂNESCU

123272(R) 04/09/2032 41 CENTRUL CULTURAL
DE LIMBA ENGLEZA
SHAKESPEARE SRL

120169(R) 16/02/2032 32 CONSERVE ITALIA SOC.
COOP. AGRICOLA

SC PETOSEVIC SRL

124103(R) 01/10/2032 30, 43 SC LAGOYA SHOP SRL CAVESCU SI ASOCIATII SRL

123952(R) 08/10/2032 42, 43,
45

ASOCIAŢIA MACEDONENILOR
DIN ROMÂNIA
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Nr. marcă Data
expirării Clase

Titular Mandatar

(116) (186) (511) (732) (740)

0000131(5R) 23/03/2032 16, 17,
22, 24,
27

EI DU PONT DE NEMOURS
AND COMPANY

SC PETOSEVIC SRL

172101(R) 24/05/2032 43 NEGULESCU EMILIAN

002876(5R) 22/06/2032 2, 16 CRAYOLA PROPERTIES, INC.

122005(R) 07/06/2032 1, 2, 3,
4, 5, 6,
7, 8, 9,
10, 11,
12, 13,
14, 15,
16, 17,
18, 19,
20, 21,
22, 23,
24, 25,
26, 27,
28, 29,
30, 31,
32, 33,
34, 35,
36, 37,
38, 39,
40, 41,
42, 43,
44, 45

SC RTC PROFFICE
EXPERIENCE SA

122004(R) 07/06/2032 1, 2, 3,
4, 5, 6,
7, 8, 9,
10, 11,
12, 13,
14, 15,
16, 17,
18, 19,
20, 21,
22, 23,
24, 25,
26, 27,
28, 29,
30, 31,
32, 33,
34, 35,
36, 37,
38, 39,
40, 41,
42, 43,
44, 45

SC RTC PROFFICE
EXPERIENCE SA

121249(R) 26/04/2032 11 SC SEARCH CHEMICALS SRL
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Nr. marcă Data
expirării Clase

Titular Mandatar

(116) (186) (511) (732) (740)

121248(R) 26/04/2032 11 SC SEARCH CHEMICALS SRL

121247(R) 26/04/2032 11 SC SEARCH CHEMICALS SRL

121246(R) 26/04/2032 11 SC SEARCH CHEMICALS SRL

121096(R) 26/04/2032 11 SC SEARCH CHEMICALS SRL

050828(2R) 25/04/2032 3, 14,
18, 20,
21, 24,
25, 26,
27, 28,
34, 35,
39, 42,
45

ROMARTA S.A. ENACHE IP PARTNERS SRL

120422(R) 16/03/2032 41 ASOCIATIA CULTURALA CLUB
AMICII

SC APPELLO BRANDS SRL

051100(2R) 25/04/2032 5 SC BIOFARM SA

124252(R) 16/11/2032 39 SC TOTAL COMISIONARY
SERVICES SRL

S.C. INTELECTUAL
TRADEMARKS S.R.L.

122138(R) 11/06/2032 35 SC ŞURUB TRADE SRL WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALA

123148(R) 22/08/2032 29 SC ALLPLAST GENINVEST
SRL

CABINET INDIVIDUAL
PROPRIETATE
INTELECTUALA ALECU
BOGDAN

122863(R) 29/08/2032 6, 19,
35, 40

SC FAR EST IMPORT EXPORT
SRL

WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL

120572(R) 01/03/2032 5, 10,
35

SC VISION TRADING GRUP
SRL

CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
CLAUDIA MONICA FRISCH

118941(R) 05/12/2031 35, 41 STANISLAV SORIN OVIDIU

124245(R) 14/11/2032 5 SC PROFIT MANAGEMENT
CONSULTING SRL

137607(R) 11/09/2032 35, 36,
44

GROZEA BENIAMIN COSMOVICI ŞI ASOCIAŢII SRL

120753(R) 27/04/2032 3, 5 MIRON ZINA SC RODALL SRL

175969(R) 28/09/2032 9 IT SERVICE CENTER SRL
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Nr. marcă Data
expirării Clase

Titular Mandatar

(116) (186) (511) (732) (740)

124047(R) 26/10/2032 9, 35,
42

SC CREATE DIRECT SRL

121494(R) 09/05/2032 3 REVESZ ANDREA P.F.A.

120213(R) 21/03/2032 29, 30,
35

SC MACROMEX SRL

123153(R) 07/09/2032 20, 35,
39

SC MOBTECO PRODUCT SRL

052109(2R) 02/07/2032 35, 39 S.C. EUROTEXTIL S.R.L.

120644(R) 21/03/2032 35, 41 SC FABRYO CORPORATION
SRL

ZMP INTELLECTUAL
PROPERTY SRL

123302(R) 02/03/2032 32, 33,
35, 39

BELLES MARKS LTD AGENŢIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ - APIA SRL

123303(R) 02/03/2032 32, 33,
35, 39

BELLES MARKS LTD AGENŢIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ - APIA SRL

055027(2R) 26/07/2032 9, 16,
35

SC EUROPACK SRL

127559(R) 12/03/2032 32 SC ALCONOR COMPANY SRL

123754(R) 12/09/2032 1, 5, 7,
16, 31,
35

BUCUR MARIUS-CATALIN S.C. INTELECTUAL
TRADEMARKS S.R.L.

124036(R) 22/10/2032 30 SC DIANY COM SRL S.C. INTELECTUAL
TRADEMARKS S.R.L.

122798(R) 14/05/2032 35, 39 SC ALVIS COMSERV SRL ACTA MARQUE - AGENTIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ SRL

122568(R) 22/03/2032 41, 44 MEGATRANS VSC SRL CABINET MARILENA
COMANESCU

124405(R) 17/10/2032 14, 35,
42

SC STYL SRL S.C. INTELECTUAL
TRADEMARKS S.R.L.

012599(4R) 23/04/2032 9 DURACELL BATTERIES BVBA MILMARK DESIGN SRL

119013(R) 09/02/2032 9, 35,
42

GEORGE BASTOREALA

172001(R) 25/04/2032 33 SC PRODAL 94 SRL INVENTA AGENTIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL

118416(R) 14/10/2031 30, 35,
43

SC MARUX PROFESIONAL
SRL
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Nr. marcă Data
expirării Clase

Titular Mandatar

(116) (186) (511) (732) (740)

127146(R) 06/04/2032 3 MIRATO S.P.A. ZMP INTELLECTUAL
PROPERTY SRL

120366(R) 13/02/2032 17, 22 SC ROMTEXTIL SA APPELLO BRANDS SRL

119932(R) 14/02/2032 35, 42 SC WUNDER HAFF SRL APPELLO BRANDS SRL

125109(R) 25/01/2033 20 SC EXCLUSIVE DOORS
STYLE SRL

S.C. INTELECTUAL
TRADEMARKS S.R.L.

126010(R) 31/01/2033 6 TAMAS HEVELE GYULA S.C. INTELECTUAL
TRADEMARKS S.R.L.

125547(R) 14/01/2033 35 SC KRILL OIL IMPEX SRL S.C. INTELECTUAL
TRADEMARKS S.R.L.

145529(R) 29/04/2032 33 CASTEL FRERES PETOSEVIC S.R.L.

122028(R) 02/05/2032 35 ANA OCTAVIA PASOL CABINET N.D. GAVRIL SRL

012477(4R) 03/02/2032 12 DAIMLER AG. Ratza si ratza SRL

018660(3R) 11/05/2032 14 Citizen Tokei Kabushiki Kaisha
also trading as Citizen Watch
Co., Ltd.

DENNEMEYER &
ASSOCIATES S.R.L.

121733(R) 23/05/2032 3, 5, 35 COROBAN VIOREL P.F.A.

122662(R) 26/04/2032 16, 35,
41, 42

CITY GUIDE MEDIA SRL SC APPELLO BRANDS SRL

024125(3R) 15/09/2032 9, 16,
25, 28,
41

TRIUMPH INTERNATIONAL
INC.

RATZA & RATZA SRL

120684(R) 14/03/2032 25, 35 SC IKOS CONF SA

121485(R) 10/05/2032 16 SC TISSUE EXPERT SRL BRAND LEADER S.R.L.

125021(R) 22/01/2033 7, 37,
42, 45

SC IFMA SA S.C. INTELECTUAL
TRADEMARKS S.R.L.

125087(R) 29/01/2033 35, 44 MINODORA - CLAUDIA
COSTACHE

S.C. INTELECTUAL
TRADEMARKS S.R.L.

121618(R) 28/05/2032 2, 19,
35

ADEPLAST SRL

122032(R) 28/06/2032 38 DASCALU VLAD

122031(R) 28/06/2032 28, 38 DASCALU VLAD

122033(R) 28/06/2032 28, 38 DASCALU VLAD

120630(R) 30/03/2032 5 SC GEDEON RICHTER
ROMÂNIA SA
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Nr. marcă Data
expirării Clase

Titular Mandatar

(116) (186) (511) (732) (740)

122501(R) 26/07/2032 35 SC MOKA STUDIO DESIGN
SRL

122034(R) 19/06/2032 16, 35,
38, 39,
44

SC COMGABY MOLN SRL AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ WEIZMANN
ARIANA & PARTNERS

122035(R) 20/06/2032 16, 35,
38, 39,
44

SC COMGABY MOLN SRL AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ WEIZMANN
ARIANA & PARTNERS

125577(R) 07/05/2032 9, 16,
25, 35,
41

MARIA ANDREI TIBERIU

120414(R) 13/03/2032 10, 35 BÎRGĂOANU EUGEN

120413(R) 13/03/2032 10, 35 BÎRGĂOANU EUGEN

125123(R) 13/03/2032 10 BÎRGĂOANU EUGEN

121486(R) 10/05/2032 35, 41 ASOCIATIA CLUBUL
FOREVER DANCE

CAVESCU SI ASOCIATII SRL

120760(R) 09/04/2032 16, 28,
35, 41,
42

SC AUTOMOBILE DACIA SA

051995(2R) 01/07/2032 12 GM KOREA COMPANY ROMINVENT S.A.

051660(2R) 26/06/2032 11 LINDSAY CORPORATION ROMINVENT S.A.

120950(R) 24/04/2032 9, 16,
28, 35,
37, 38,
39, 41,
42, 45

SC ANTENA 3 SA MARK TO MARK
INTELLECTUAL PROPERTY
OFFICE SRL

120818(R) 24/04/2032 9, 16,
28, 35,
37, 38,
39, 41,
42, 45

SC ANTENA 3 SA MARK TO MARK
INTELLECTUAL PROPERTY
OFFICE SRL

121589(R) 11/06/2032 16, 25,
28, 35,
41

SC COMPANIA DE
EVENIMENTE ZURLI SRL

SC NOMENIUS SRL

121593(R) 11/06/2032 15, 16,
25, 26,
28, 35,
41, 43

RETEGAN MIRELA SANDA SC NOMENIUS SRL

123943(R) 31/10/2032 37, 38,
39, 42,
45

SC ZIMBRUL SECURITY SRL S.C. INTELECTUAL
TRADEMARKS S.R.L.
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Nr. marcă Data
expirării Clase

Titular Mandatar

(116) (186) (511) (732) (740)

126990(R) 24/10/2032 45 SC NB STAR SECURITY SRL S.C. INTELECTUAL
TRADEMARKS S.R.L.

121590(R) 11/06/2032 16, 25,
28, 35,
41

SC COMPANIA DE
EVENIMENTE ZURLI SRL

SC NOMENIUS SRL

125578(R) 07/05/2032 9, 16,
25, 35,
41

MARIA ANDREI TIBERIU WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL

126029(R) 27/12/2032 41 ASOCIAŢIA CULTURALĂ STAR

120620(R) 21/03/2032 35, 38,
41, 42,
45

SC BANCA DE JOBURI SRL SC APPELLO BRANDS SRL

123980(R) 02/11/2032 30, 43 SC NICOLA COMIMEX SRL

048227(2R) 10/09/2031 16 ZEBRA CO LTD ZMP Intellectual Property SRL

123901(R) 10/11/2031 35, 40,
41, 45

SA EESTIMAA LOODUSE
FOND

128467(R) 15/03/2032 9, 21,
35

SC GREEN IDEAS GROUP
MTC SRL

DILIGENS INTELLECTUAL
PROPERTY S.R.L

021603(3R) 12/03/2032 28 M&M Ventures (2014) Limited Ratza & Ratza

122132(R) 05/10/2031 9, 16,
41

CENTRUL DE PROIECTE
CULTURALE AL PRIMARIEI
MUNICIPIULUI BUCURESTI-
ARCUB

COSMOVICI SI ASOCIATII SRL

051349(2R) 10/04/2032 35, 37,
42, 43

SC QUATRONIX SRL PATENTMARK S.R.L.

018505(3R) 23/06/2032 34 PHILIP MORRIS BRANDS
S.A.R.L.

SIMION & BACIU
- CONSILIERE IN
PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL

018666(3R) 12/05/2032 33 PERNOD RICARD USA, LLC Ratza & Ratza

124257(R) 04/12/2032 43 SC ARISMA DISTRIBUTIE SRL S.C. INTELECTUAL
TRADEMARKS S.R.L.

121278(R) 25/05/2032 5, 35 SC BIOFARM SA

125521(R) 25/05/2032 5, 35 SC BIOFARM SA

122610(R) 25/05/2032 5, 35 SC BIOFARM SA

121280(R) 25/05/2032 5, 35 SC BIOFARM SA

121277(R) 25/05/2032 5, 35 SC BIOFARM SA
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Nr. marcă Data
expirării Clase

Titular Mandatar

(116) (186) (511) (732) (740)

122612(R) 25/05/2032 5, 35 SC BIOFARM SA

121279(R) 25/05/2032 5, 35 SC BIOFARM SA

122607(R) 25/05/2032 5, 35 SC BIOFARM SA

124186(R) 05/07/2032 3, 5 SC TERAPIA SA

121789(R) 19/06/2032 30, 35,
39

SC PROFEX UNICO SRL CABINET DE MĂRCI BREVETE
DESIGN BROJBOIU DUMITRU
ADRIAN FLORINEL PFA

012570(4R) 17/08/2032 25 SUMITOMO RUBBER
INDUSTRIES, LTD.

ROMINVENT S.A.

124004(R) 19/06/2032 29, 30 SC PROFEX UNICO SRL BROJBOIU DUMITRU ADRIAN-
CONSILIER ÎN PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ

125090(R) 15/03/2032 3, 5, 35 SC JUST MASTER ACTIVITIES
SRL

DILIGENS INTELLECTUAL
PROPERTY S.R.L

121069(R) 23/04/2032 1 SC HOLCIM (ROMÂNIA) SA COSMOVICI ŞI ASOCIAŢII SRL

123020(R) 23/04/2032 1 SC HOLCIM (ROMÂNIA) SA COSMOVICI ŞI ASOCIAŢII SRL

123221(R) 18/09/2032 35 BEBETEI INVESTMENTS
GROUP S.R.L.

WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENŢIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ S.R.L.

122636(R) 19/07/2032 45 SC ALE PROFIL SECURITY
SRL

WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENŢIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ

122462(R) 12/07/2032 33, 35,
39

BECIUL DOMNESC S.A.

123154(R) 13/08/2032 33, 35,
39

BECIUL DOMNESC SA

122890(R) 13/08/2032 33, 35,
39

BECIUL DOMNESC S.A.

018665(3R) 12/05/2032 33 DIAGEO NORTH AMERICA INC Ratza & Ratza

120235(R) 14/03/2032 9, 11,
39

SC ARC ELECTRONIC SRL BRAND LEADER S.R.L.

122313(R) 05/07/2032 24 S.C. EUROPACKING
AMBALAJE S.R.L.

123309(R) 26/04/2032 29, 32,
35, 39,
43

SC ALEXANDRION SABER
DISTILLERIES 1789 SRL

AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA - APIA SRL
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125045(R) 13/03/2032 10 BÎRGĂOANU EUGEN

019167(3R) 21/05/2032 1 SOCIETATEA COMERCIALA
"AZUR" S.A.

Cabinet CECIU GABRIELA
CONSULTANȚĂ ÎN
DOMENIUL PROPRIETĂȚII
INTELECTUALE

019173(3R) 21/05/2032 1 SOCIETATEA COMERCIALA
"AZUR" S.A.

Cabinet CECIU GABRIELA
CONSULTANȚĂ ÎN
DOMENIUL PROPRIETĂȚII
INTELECTUALE

019169(3R) 21/05/2032 1 SOCIETATEA COMERCIALA
"AZUR" S.A.

Cabinet CECIU GABRIELA
CONSULTANȚĂ ÎN
DOMENIUL PROPRIETĂȚII
INTELECTUALE

182410(R) 18/10/2032 31, 35 BUDUROI MARIUS GEORGE WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALA

122281(R) 06/06/2032 3, 16,
21, 29,
30, 31,
32, 35,
38, 39,
42, 43

SC MACTIC 2000 SRL AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ WEIZMANN
ARIANA & PARTNERS

122648(R) 28/08/2032 5 SUN WAVE PHARMA
INTERNATIONAL LIMITED

S.C.P.I. MILCEV BURBEA

007627(5R) 03/07/2032 17 SUMITOMO RUBBER
INDUSTRIES, LTD.

ROMINVENT S.A.

051439(2R) 06/02/2032 32, 35,
39

SC INTERMARK S.R.L.

012631(4R) 22/06/2032 33 HAVANA CLUB HOLDING S.A Ratza & Ratza

053423(2R) 06/02/2032 16, 25,
30, 32,
33, 35,
39, 42,
43, 44,
45

SC INTERMARK S.R.L.

121319(R) 16/03/2032 9, 16,
18, 28,
35, 41,
42

MARIUS EUGEN AVRAM MARK TO MARK
INTELLECTUAL PROPERTY
OFFICE SRL

122600(R) 12/09/2032 16, 24,
25, 35

CARIOCA STUDIO SRL
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019171(3R) 21/05/2032 1 SOCIETATEA COMERCIALA
"AZUR" S.A.

Cabinet CECIU GABRIELA
CONSULTANȚĂ ÎN
DOMENIUL PROPRIETĂȚII
INTELECTUALE

019172(3R) 21/05/2032 1 SOCIETATEA COMERCIALA
"AZUR" S.A.

Cabinet CECIU GABRIELA
CONSULTANȚĂ ÎN
DOMENIUL PROPRIETĂȚII
INTELECTUALE

019174(3R) 21/05/2032 1 SOCIETATEA COMERCIALA
"AZUR" S.A.

Cabinet CECIU GABRIELA
CONSULTANȚĂ ÎN
DOMENIUL PROPRIETĂȚII
INTELECTUALE

181280(R) 05/10/2031 9, 16,
35, 41

CENTRUL DE PROIECTE
CULTURALE AL PRIMARIEI
MUNICIPIULUI BUCURESTI-
ARCUB

CABINET AV. COSMOVICI
PAUL

182340(R) 22/05/2032 35, 43 LEMNARU CALIN MARIAN CIPI ALEXANDER POPA

123961(R) 14/11/2032 21 SC APULUM SA S.C. INTELECTUAL
TRADEMARKS S.R.L.

122427(R) 05/07/2032 16, 41 BAROQUE BOOKS & ARTS WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALA

110557(R) 22/06/2030 29, 35,
39, 43

IOAN POPA CABINET M. OPROIU
- CONSILIERE ÎN
PROPRIETATE
INTELECTUALĂ SRL

124893(R) 07/01/2033 5 VIOREL BRATU SC RODALL SRL

123112(R) 11/09/2032 3, 35 SC MADISON RAND
PROMOTIONS SRL

051199(2R) 04/03/2032 25 SC DASPI PRODCOM SRL ROVALCONS SRL AGENTIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALA - IOACARA
VALENTIN

122956(R) 10/08/2032 42 SC TREEWORKS SRL

051200(2R) 04/03/2032 25 SC DASPI PRODCOM SRL ROVALCONS SRL AGENTIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALA - IOACARA
VALENTIN

049731(2R) 11/03/2032 25, 35,
39

SC DASPI PRODCOM SRL ROVALCONS SRL AGENTIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALA - IOACARA
VALENTIN
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125866(R) 15/01/2033 45 SC DANOL GUARD SRL S.C. INTELECTUAL
TRADEMARKS S.R.L.

019714(3R) 23/09/2032 5 FERRING B.V. FRISCH & PARTNERS SRL

122955(R) 10/08/2032 42 SC TREEWORKS SRL

124166(R) 11/06/2032 3, 42,
44

SC BIOCLINICA SA

121983(R) 11/06/2032 35, 42,
44

SC BIOMEDICA SRL

121984(R) 11/06/2032 3, 42,
44

SC BIOCLINICA SA

143152(R) 30/03/2032 3 Societa Italo Britannica L.
Manetti-H Roberts & C.p.A.

SC ROMINVENT SA

137777(R) 28/05/2032 29 SC ROMPAK SRL

124597(R) 14/05/2032 29, 35 SC GOOD PEOPLE SA ROMINVENT S.A.

120240(R) 18/04/2032 3, 5,
16, 21

Unilever IP Holdings B.V. ROMINVENT S.A.

121813(R) 12/06/2032 39, 43 SC TRANSILVANIA HOLIDAY
TRAVELS SRL

AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ WEIZMANN
ARIANA & PARTNERS

122685(R) 05/09/2032 35 SC CASH & CANDY SRL SC NOMENIUS SRL

121741(R) 04/09/2032 30 SAVORY WORLD LTD Ratza si ratza SRL

121897(R) 10/04/2032 33 SC CASA DE VINURI COTNARI
SA

AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA - APIA SRL

122923(R) 10/04/2032 33 SC CASA DE VINURI COTNARI
SA

AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA - APIA SRL

121877(R) 03/05/2032 9, 11 SC CATENA SRL INVENTA AGENŢIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ SRL

165850(R) 06/06/2032 11 GREENLUX FINLAND OY FRISCH & PARTNERS S.R.L.

052010(2R) 05/07/2032 31 REWE-BETEILIGUNGS-
HOLDING INTERNATIONAL
GMBH

ROMINVENT S.A.

052162(2R) 05/07/2032 31 REWE-BETEILIGUNGS-
HOLDING INTERNATIONAL
GMBH

ROMINVENT S.A.
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124102(R) 16/11/2032 37 SC TEHNODOMUS SA WEIZAMNN ARIANA &
PARTNERS AGENŢIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ

122232(R) 20/06/2032 39, 41,
45

ASOCIATIA SEAWOLVES CABINET INDIVIDUAL
DE CONSULTANŢĂ ÎN
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
IORGULESCU M. MARIANA

122722(R) 08/08/2032 35, 37,
39, 40

SC MOLDOSERVICE SRL CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA PRISTAVU

121547(R) 07/05/2032 29, 30,
31, 32,
35

SC TOIA DUO SRL ARIANA AGENŢIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
SRL CONSILIER POPESCU
CODRUTA

126132(R) 17/04/2032 3, 5,
16, 21

Unilever IP Holdings B.V. ROMINVENT S.A.

120898(R) 31/05/2032 43 SC B.D.G. IMPORT SRL

120887(R) 31/05/2032 43 SC B.D.G. IMPORT SRL

120899(R) 31/05/2032 38, 41 SC B.D.G. IMPORT SRL

122830(R) 09/08/2032 9 SHEN XINGCHONG

125024(R) 09/08/2032 9 SHEN XINGCHONG

125023(R) 09/08/2032 9 SHEN XINGCHONG

122832(R) 09/08/2032 9 SHEN XINGCHONG

125776(R) 11/09/2032 5 TOP LAND EXIM SRL

121114(R) 19/04/2032 6, 17,
35

SC VASTRUM TRANSCOM
SRL

BRAND LEADER S.R.L.

121443(R) 13/03/2032 29, 30,
31, 32,
35, 38,
39

NATURA SRL CABINET M OPROIU SRL

121345(R) 07/05/2032 35, 38,
39, 40,
41, 43,
45

LUMIDAN COMPANY ACTIV
SRL

121740(R) 04/09/2032 30 SAVORY WORLD LTD Ratza si ratza SRL

124473(R) 09/03/2032 35 SC ARCO EXPERT SRL

123974(R) 20/08/2032 41 MURESAN MIRCEA VLAD
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127308(R) 10/12/2032 30 SC ELDI BRUTARIA SRL S.C. INTELECTUAL
TRADEMARKS S.R.L.

125456(R) 28/11/2032 41, 44 BOGDAN IOAN STANCIU S.C. INTELECTUAL
TRADEMARKS S.R.L.

119314(R) 08/03/2032 9, 16,
25, 28,
35, 42

SC DANTE INTERNATIONAL
SA

051458(2R) 19/04/2032 29, 30,
35, 39

SC FITO FITT SRL

127933(R) 15/10/2032 2, 3,
16, 19,
35, 39

124693(R) 19/04/2032 35, 41 VIOREL BRATU SC RODALL SRL

124615(R) 21/05/2032 35, 41 SC EUROEXPO FAIRS SRL CABINET ENPORA
INTELLECTUAL PROPERTY
SRL

122208(R) 20/07/2032 29, 30,
31

INTERSNACK GROUP GMBH
& CO. KG

CABINET MARILENA
COMANESCU

027042(3R) 07/08/2036 30 VISA INTERNATIONAL
SERVICE ASSOCIATION

RATZA & RATZA SRL

017845(3R) 08/05/2032 25, 35 SOCIETATEA COMERCIALA
"EUROCONF" S.A.

WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENŢIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALÃ S.R.L.

123567(R) 15/10/2032 16, 35,
41, 42

COSMIN-HORATIU JIEANU AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ WEIZMANN
ARIANA & PARTNERS

018912(3R) 20/04/2032 5, 37,
39, 43,
44, 45

RENTOKIL INITIAL UK LIMITED INVENTA - AGENŢIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ SRL

046556(2R) 15/08/2031 33 TRIDENT BUSINESS SRL

115410(R)      17/03/2031        16, 35   SC TURKROM SA

SC SARCOM SRL WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENŢIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALÃ S.R.L.

122936(R) 02/08/2032 39 SC ROMNAV SA WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALA
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Tabel al mărcilor radiate la cererea titularului

Nr. depozit Dată depozit Nr. marcă Denumire Marcă Nume titular Clase
M 2022 01802 11/03/2022 OEM ROBERTINO IONEL

PETRIS, ALEEA TEIUL
DOAMNEI NR 1, BL 19
SC 3 AP 199, SECTOR
2, BUCUREȘTI,
ROMANIA
DABASIR INVEST
SRL, ALEEA TEIUL
DOAMNEI NR
1, SECTOR 2,
BUCUREȘTI,
ROMANIA

M 2021 05080 05/07/2021 NOUA DILEMA ASOCIAȚIA PRIETENII
DILEMEI, STRADA
ICOANEI NR. 110,
AP. 10, SECTOR
2, BUCUREȘTI,
ROMANIA

M 2021 09251 29/12/2021 Real SC FLOREA GRUP
SRL, BULEVADUL
HOREA NR. 2, JUDEȚ
ALBA, ALBA IULIA,
5100136, ALBA,
ROMANIA

M 2021 05081 05/07/2021 DILEMA NOUĂ ASOCIAȚIA PRIETENII
DILEMEI, STRADA
ICOANEI NR. 110,
AP. 10, SECTOR
2, BUCUREȘTI,
ROMANIA

M 2021 08316 19/11/2021 T-MAC MEGANE EXPERT
SRL, STR.
VITIERNICUL
STAVRINOS
NR.17, BL.56
SC.A, AP.5, SECTOR
6, BUCURESTI,
ROMANIA

1603

M 2020 05373 31/07/2020 173115 PASION DEKOR REGINA OVERSEAS
COM SRL, ALEEA
ARGEDAVA NR.
66, ET. 4, AP. 19,
CAMERA NR. 2 DE
27.10 MP, SECTOR
2, BUCUREȘTI,
ROMANIA
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M 2022 03111 03/05/2022 PAUCO GHEORGHITA

ANDREI , STR.
DRISTORULUI NR.
104, BL. 15B, ET. 9,
AP. 94, BUCUREŞTI,
031541, ROMANIA

1604



LIMITĂRI LA CERERE



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 06/2022

Tabel al mărcilor limitate la cererea titularului

Nr. depozit,
dată

depozit,
nr. marcă

Mandatar Nume titular BOPI prima
publicare

Clasificare după limitare Observatii

M 2012 05469 /
122863

WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL

SC FAR EST IMPORT
EXPORT SRL

02/2013 6 - Metale comune şi aliajele lor, materiale de
construcţie metalice, construcţii transportabile
metalice, materiale metalice pentru căile ferate,
cabluri şi fire metalice neelectrice, produse de
lăcătuşerie şi feronerie metalică, tuburi metalice,
case de bani, produse metalice necuprinse în
alte clase, minereuri.
17 - Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică
şi produse din aceste materiale necuprinse
în alte clase, produse din materiale plastice
semiprelucrate, materiale de călăfătuire,
etanşare şi izolare, conducte flexibile
nemetalice.
19 - Materiale de construcţie nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţie,
asfalt, smoală şi bitum, construcţii transportabile
nemetalice, monumente nemetalice.
20 - Mobile, oglinzi, rame, produse (necuprinse
în alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf,
rachită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă,
solz, ambra, sidef, spumă de mare, înlocuitori
ai tuturor acestor materiale sau din materiale
plastice.
21 - Ustensile şi recipienti pentru menaj sau
bucătărie, piepteni şi bureţi, perii (cu excepţia
pensulelor), material pentru perii, material
pentru curăţare, bureţi metalici, sticlă brută
sau semiprelucrată (cu excepţia sticlei pentru
construcţie), sticlărie, porţelan şi faianţă
necuprinse în alte clase.

6 -
neschimbată
17 -
neschimbată
19 -
neschimbată
20 -
neschimbată
21 -
neschimbată
35 -
neschimbată
37 -
neschimbată
40 -
neschimbată
42 -
neschimbată
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publicare

Clasificare după limitare Observatii

35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
37 - Construcţii, reparaţii, servicii de instalaţii.
40 - Tratament de materiale.
42 - Servicii ştiinţifice şi tehnologice,
precum şi servicii de cercetare şi de creaţie,
referitoare la acestea, servicii de analiză şi
cercetare industrială, crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

M 2021 03170 / GENIUS WEB 9 - Servere pentru găzduirea site-urilor web,
software pentru aplicații web și servere, software
pentru aplicații web
42 - servicii de dezvoltare de pagini web, servicii
de proiectare de pagini web, servicii pentru
testarea utilizabilității paginilor web, servicii
de proiectare și creare de pagini web, servicii
de creare de pagini web de internet, servicii
de testare a gradului de încărcare a site-urilor
web, creare de pagini web stocate electronic
pentru servicii online și pe internet, servicii de
administrare de site-uri web și hosting online
pentru terți, creare și design de indexuri de
informații bazate pe site-uri web pentru alte
persoane (servicii de tehnologia informației),
găzduirea site-urilor de internet (site-uri web),
găzduire de site-uri web pentru terți, găzduirea
unui site web online pentru crearea și găzduirea
de micro site-uri web pentru afaceri, găzduire
de spații de stocare pentru site-uri web, design,
creare, găzduire și întreținere de site-uri web
pentru terți, creare, întreținere și găzduire de
site-uri web pentru alte persoane, găzduire și

9 - modificată
42 - modificată
45 - ștearsă
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închiriere de spațiu de memorie pentru site-uri
web, închirierea serverelor web

M 2021 04147 / ARIANA AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL

MIHAIESCU VASILE 37 - Curățarea automobilelor, curățare completă
pentru automobile, reparații și întreținere de
automobile, instalare de accesorii pentru
automobile, aplicare de motive decorative pe
automobile, verificare de automobile și de piese
ale acestora înaintea lucrărilor de întreținere
și de reparație, reparații de automobile,
întreținerea automobilelor, spălarea mașinilor,
spălare, spălarea autovehiculelor, servicii de
spălare de autovehicule, servicii de spălare
cu presiune, spălare de vehicule, curățare și
spălare a autovehiculelor, servicii de spălare a
vehiculelor, reparații de caroserie, servicii de
recondiționare automobile, servicii de service
pentru repararea autovehiculelor, curățarea și
lustruirea autovehiculelor, curățarea vehiculelor
cu motor, spălătorii cu autoservire, vulcanizare
de anvelope de automobil (reparații, servicii
de curățare pentru autovehicule terestre,
recondiționarea vehiculelor, vehicule (curățarea
-lor), șlefuire (curățare) de vehicule, întreținerea
vehiculelor cu motor, servicii de spălare
de vehicule, tratamente preventive contra
ruginii, pentru vehicule, montare (instalare) de
accesorii pentru vehicule, servicii de întreținere
a vehiculelor comerciale, servicii de service
pentru întreținerea vehiculelor, servicii de
service pentru repararea vehiculelor, servicii
de întreținere a geamurilor de vehicule, servicii

35 - ștearsă
37 -
neschimbată
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Clasificare după limitare Observatii

de curățare, lustruire și ceruire a vehiculelor,
furnizarea de servicii ale spălătoriilor automate.

M 2021 07474 / CABINET DE MARCI INVENTII
DESIGN BROJBOIU DUMITRU
ADRIAN FLORINEL

DEO MAXX PERFUME SRL 3 - săpunuri, parfumerie, uleiuri esențiale,
cosmetice, deodorante de uz personal sau
veterinar, odorizante de cameră.
5 - Deodorante, altele decât cele de uz personal
sau veterinar.
35 - Publicitate, conducerea și administrarea
afacerilor, lucrări de birou.

3 - modificată
5 -
neschimbată
35 -
neschimbată

M 2021 07946 / PROTECTMARK SRL AGRITEHNICA SERVICE
S.R.L.

7 - Imprimante 3d, pixuri pentru imprimare
3d, dispozitive pentru curăţarea acetilenei,
dozatoare de benzi adezive (maşini), benzi
adezive pentru scripeţi, pompe de aerare pentru
acvarii, aparate pentru aerarea băuturilor,
aparate pentru aerarea apei, aerocondensatori,
motoare aeronautice, motoare de avion,
agitatoare, utilaje agricole, elevatoare agricole,
unelte agricole, altele decât cele acţionate
manual, condensatoare de aer, dispozitive cu
pernă de aer pentru deplasarea încărcăturilor,
pompe de aer (instalaţii de garaj), maşini pentru
aspirarea aerului, aerografe pentru aplicarea
culorii, alternatoare, lagăre antifricţiune pentru
maşini / rulmenţi anti-frecare pentru maşini,
dispozitive anti-poluare pentru motoare, plăci
(componente ale maşinilor) / plăci de zăvorâre,
aparate de sudură cu arc electric, aparate
de tăiere cu arc electric, osii pentru maşini,
inele cu bile pentru rulmenţi, rulmenţi cu bile,
prese cu coş, lagăre de rulmenţi pentru maşini,
rulmenţi (componente ale maşinilor), rulmenţi

7 -
neschimbată
12 -
neschimbată
35 - modificată
37 -
neschimbată
39 -
neschimbată
42 -
neschimbată
44 -
neschimbată
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pentru arborii de transmisie, bătătoare electrice,
maşini de batere, pompe de bere, burdufuri
(componente ale maşinilor), transportoare cu
bandă, benzi pentru transportatoare, curele
pentru maşini, curele pentru motoare, maşini
de îndoit, maşini pentru prepararea băuturilor,
electromecanice, dinamuri bicicletă, maşini
pentru asamblarea bicicletelor, dispozitive de
legare a fânului, dispozitive pentru strângerea
fânului, maşini pentru prepararea bitumului,
maşini pentru ascuţirea lamelor (şlefuire),
maşini de şlefuit, portcuţite (componente ale
maşinilor), lame (componente ale maşinilor),
mixere, electrice, pentru uz casnic, suflante
pentru compresia, evacuarea şi transportul
gazelor, suflante pentru compresia, aspirarea
şi transportul cerealelor, vânturătoare pentru
compresia, aspirarea şi transportul cerealelor,
suflante sau vânturătoare pentru compresia,
aspirarea şi transportul cerealelor, suflante,
bobine pentru războaiele de ţesut, mosoare
pentru războaiele de ţesut, tuburi de cazan
(componente ale maşinilor), aparate şi maşini
pentru legătorie utilizate în scopuri industriale,
maşini de umplut sticle, maşini de spălat sticle,
maşini de astupat sticle, maşini de capsulat
sticle, maşini de sigilat sticle, cutii pentru matriţe
(tipărire), maşini de împletit, garnituri de frână,
altele decât cele pentru vehicule, saboţi de
frână, alţii decât cei pentru vehicule, segmente
de frână, altele decât cele pentru vehicule,
plăcuţe de frână, altele decât cele pentru
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vehicule, maşini de tăiat pâinea, maşini pentru
preparare berii, perii (componente ale maşinilor),
perii, acţionate electric (componente ale
maşinilor), perii pentru aspiratoare, buldozere,
maşini pentru unt, calandru / mangal, arbori cu
came pentru motoarele vehiculelor, vinciuri, perii
de carbon (electricitate), alimentatoare pentru
carburatoare, carburatoare, garnitură de cardă
(componente ale maşinilor de cardat), maşini
de cardat, maşini şi aparate pentru şamponarea
covoarelor, electrice, cartuşe pentru maşinile
de filtrare, convertoare catalitice, instalaţii
centralizate de curăţire cu vacuum, maşini
centrifuge, centrifuge (maşini), concasoare
centrifugale, pompe centrifuge, lame pentru
tocătoarele staţionare, fierăstraie cu lanţ, maşini
electromecanice pentru industria chimică,
dălţi pentru maşini, mandrine (componente
ale maşinilor), maşini de ţigarete pentru
scopuri industriale, site de cenuşă (maşini),
clapete de reţinere (componente ale maşinilor),
maşini şi aparate pentru curăţare, electrice,
dispozitive de curăţare cu abur, foarfeci de
tăiat (maşini), ambreiaje, altele decât cele
pentru vehiculele terestre, maşini pentru tăierea
cărbunelui, râşniţe de cafea, altele decât cele
acţionate manual, maşini de spălat acţionate
cu monede, motoare cu aer comprimat,
maşini cu aer comprimat, pompe cu aer
comprimat, pistoare cu aer comprimat pentru
extrudarea masticurilor, compresoare (maşini),
compresoare pentru frigidere, betoniere
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(maşini), instalaţii de condensare, biele pentru
maşini, motoare, cabluri de comandă pentru
maşini, motoare, mecanisme de comandă
pentru maşini, motoare, elemente de comandă
hidraulice pentru maşini, motoare, elemente de
comandă pneumatice pentru maşini, motoare,
convertoare pentru lucrări din oţel, transportoare
(maşini), maşini pentru producerea cablurilor,
cuplaje, altele decât cele pentru vehiculele
terestre, capote metalice (componente ale
maşinilor), apărătoare (componente ale
maşinilor), capace de protecţie (componente
ale maşinilor), macarale (dispozitive de ridicare
şi avansare), arbori cotiţi, cartere pentru
maşini, motoare, manivele (componente ale
maşinilor), separatoare de cremă / lapte,
concasoare pentru bucătărie, electrice,
concasoare, cultivatoare (maşini), generatoare
de curent, dispozitive pentru tragerea draperiilor,
acţionate electric, freze (maşini), maşini de
tăiat, arzătoare de tăiat, acţionate cu gaz,
chiulase de cilindru pentru motoare, cilindri
pentru maşini, cilindri pentru motoare, maşini
de lapte, maşini de cârpit, dezaerator pentru
apa de alimentare, degresoare (maşini),
macarale derrick, maşini de decupat şi filetat,
maşini de filetat piuliţe, maşini de ştanţat,
excavatoare cu lingură (maşini), maşini de
spălat vase, dezintegratoare, excavatoare de
şanţuri (pluguri), maşini de divizat, sisteme
de deschidere a uşilor, hidraulice, sisteme
de deschidere a uşilor, pneumatice, sisteme
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de închidere a uşilor, electrice, sisteme de
deschidere a uşilor, electrice, sisteme de
închidere a uşilor, hidraulice, sisteme de
închidere a uşilor, pneumatice, maşini de
drenare, dispozitive pentru extragerea berii
sub presiune, maşini de trefilat, mandrine de
găurit (componente ale maşinilor), capete de
găurit (componente ale maşinilor), bormaşini,
flori de burghiu (componente ale maşinilor),
instalaţii de foraj, flotante sau neflotante,
motoare de acţionare, altele decât cele pentru
vehiculele terestre, lanţuri de acţionare, altele
decât cele pentru vehiculele terestre, tobe
(componente ale maşinilor), instalaţii de
evacuare a prafului pentru curăţenie, instalaţii
de îndepărtare a prafului pentru curăţenie,
maşini de vopsit, perii dinam, curele dinam,
dinamuri, maşini pentru terasamente, ejectoare,
electrozi pentru maşinile de sudat, maşini
de galvanizare, aparate de ridicare, curele
de ridicare, centuri pentru greutăţi, lanţuri de
ridicare (componente ale maşinilor), aparate de
acţionare a elevatoarelor, aparate de acţionare
a ascensoarelor, elevatoare (ascensoare),
maşini de embosare, generatoare de curent în
caz de urgenţă, socluri pentru motoare, altele
decât cele pentru vehiculele terestre, motoare
pentru vehiculele cu pernă de aer, motoare
pentru ambarcaţiuni, motoare hidraulice,
maşini de gravat, excavatoare, colector de
evacuare pentru motoare, ţevi de evacuare
pentru motoare, rezervoare de expansiune

1614



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 06/2022

Nr. depozit,
dată

depozit,
nr. marcă

Mandatar Nume titular BOPI prima
publicare

Clasificare după limitare Observatii

(componente ale maşinilor), curele de ventilator
pentru motoare, ventilatoare pentru motoare,
alimentatoare (componente ale maşinilor),
aparate de alimentare pentru cazanele cu
motor, maşini de umplere, filtre-presă, maşini
de filtrare, filtre pentru curăţarea aerului de
răcire, pentru motoare, filtre ca şi componente
ale maşinilor sau motoarelor, maşini de finisare,
fitinguri pentru cazanele cu motor, maşină de
descărnare, mori de măcinat făina, drumuri
de fum pentru cazanele cu motor, volante
de maşină, prese de furaj, maşini pentru
prepararea alimentelor, electromecanice,
procesoare alimentare, electrice, suflante de
forjă, maşini de turnătorie, roţi de cuplaj, altele
decât cele pentru vehiculele terestre, maşini
de ondulare, prese de fructe, electrice, pentru
uz casnic, economizoare de combustibil pentru
motoare, aparate de conversie a combustibilului
pentru motoarele cu combustie internă, pompe
de distribuţie a combustibilului pentru staţiile de
service, lămpi de sudură cu gaz, cutii de viteze,
altele decât cele pentru vehiculele terestre,
mecanisme (de acţionare) pentru războaie de
ţesut, mecanisme (de acţionare), altele decât
cele pentru vehiculele terestre, generatoare
de energie electrică, maşini pentru prelucrarea
sticlei, diamante pentru tăiat geamuri
(componente ale maşinilor), bujii incadescente
pentru motoare diesel, pistoale de lipit, electrice,
maşini pentru decorticarea cerealelor, maşini
pentru decorticarea grânelor, maşini pentru
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decorticarea cerealelor şi grânelor, separatoare
de cereale, ancore automate cu patru braţe
pentru uz naval, răzătoare pentru legume, inele
pentru ungere (componente ale maşinilor),
cutii de unsoare (componente ale maşinilor),
pietre de şlefuit (componente ale maşinilor),
discuri de ascuţit (componente ale maşinilor),
ghidaje pentru maşini, pistoale (unelte care
utilizează explozibili), ciocane (componente
ale maşinilor), ciocane pneumatice, ciocane
electrice, maşini de găurit electrice, unelte
de mână, altele decât cele acţionate manual,
echipamente de manipulare pentru încărcăre
şi descărcăre, maşini de manipulare,
automate (manipulatoare), bare de suspensie
(componente ale maşinilor), grape, maşini de
recoltat, maşini de cosit şi secerat, echipamente
de transport (minerit), extractoare pentru mine,
schimbătoare de căldură (componente ale
maşinilor), maşini de tivit, aparate de spălat
cu înaltă presiune, mecanisme de ridicat,
dispozitive de prindere pentru maşinile-unelte,
buncăre de alimentare (descărcare mecanică),
războaie pentru ţeserea ciorapilor, carcase
(componente ale maşinilor), dispozitive de
aprindere pentru motoarele cu combustie
internă, magneţi de aprindere, incubatoare
pentru ouă, roboţi industriali, injectoare pentru
motoare, aparate de aplicare a cernelii pentru
maşinile de tipărit, maşini de călcat, cricuri
(maşini), cricuri pneumatice, motoare cu
reacţie, altele decât pentru vehiculele terestre,
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îmbinări (componente ale motorului), îmbinări
etanşe (componente ale motorului), carcase
pentru lagăre (componente ale maşinilor),
lagăre (componente ale maşinilor), manşe de
comandă ca şi componente ale maşinilor, altele
decât pentru aparatele de joc, extractoare de
suc, electrice, demaroare cu pedală pentru
motociclete, aparate pentru bucătărie, electrice,
aparate de tocat pentru bucătărie, electrice,
maşini de frământare, maşini de tricotat, cuţite
(componente ale maşinilor), cuţite, electrice,
cuţite pentru maşinile de cosit, maşini de
etichetat, maşini pentru confecţionat dantelă,
calapoade pentru pantofi (componente ale
maşinilor), strunguri (maşini-unelte), maşini
de tuns iarba, maşini de tăiat articolele din
piele, maşini pentru prelucrarea articolelor din
piele, lifturi, altele decât teleschiurile, sisteme
mecanizate de alimentare a animalelor, rampe
de încărcare, fusuri pentru războiul de ţesut,
războaie de ţesut, pompe de lubrifiere, lubrifianţi
(componente ale maşinilor), maşini-unelte,
matriţe utilizate la tipărire, maşini de tocat carne,
maşini pentru prelucrarea metalelor, aparate
de muls, maşini de frezat, mori (maşini), mori
pentru uz casnic, altele decât cele acţionate
manual, pietre de moară, sfredele pentru
minerit, maşini pentru mineralizarea apei
potabile, maşini pentru exploatarea minelor,
malaxoare (maşini), maşini de amestecat,
maşini de scobit, maşini de decojit, cultivatoare
motorizate, motoare, altele decât cele pentru
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vehiculele terestre, motoare, electrice, altele
decât cele pentru vehiculele terestre, maşini de
formare, matriţe (componente ale maşinilor),
scări rulante (escalatoare), escalatoare,
benzi rulante, trotuare mobile, captatoare
şi colectoare de noroi (maşini), amortizoare
pentru motoare, amortizoare de zgomot
pentru motoare, ciocane de cuie, electric,
cleşti de scos cuie, electrice, troliu de ridicat
plase (pescuit), cleşti de crestat (maşini-
unelte), maşini pentru rafinarea petrolului,
maşini de tratare a minereului, maşini de
împachetare, maşini de ambalare, maşini pentru
prelucrarea hârtiei (tipărire), unități plutitoare
de producție, stocare și exploatare (fpso),
maşini de fabricat hârtie, maşini de lustruit
parchetul cu ceară, electrice, maşini pentru
fabricarea pastelor făinoase, electrice, pedale
de acţionare pentru maşinile de cusut, râşniţe
de piper, altele decât cele acţionate manual,
curăţitoare pentru ţevi, segmenţi de piston, inele
de piston, pistoane pentru cilindri, pistoane
pentru motoare, pistoane (componente ale
maşinilor), maşini de rabotare, pluguri, brăzdare,
maşini şi aparate de lustruit (electrice), roţi ale
olarilor, ciocane mecanice, prese (maşini pentru
scopuri industriale), reductoare de presiune
(componente ale maşinilor), regulatoare de
presiune (componente ale maşinilor), supape
de presiune (componente ale maşinilor), cilindrii
de tipărire, maşini de tipărit cu utilizare pe foi de
tablă, forme de tipar, maşini de tipărit, prese de
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tipar, role de tipar pentru maşini, maşini pentru
prelucrarea materialelor plastice, mecanisme
de propulsie, altele decât cele pentru vehiculele
terestre, maşini de compactare, scripeţi, scripeţi
(componente ale maşinilor), pulverizatoare
(maşini), atomizoare (maşini), maşini de
pulverizat, diagrame pentru pompe, pompe
(componente ale maşinilor, motoarelor), pompe
(maşini), pompe pentru instalaţiile de încălzire,
pompe pentru înot contra curentului, poansoane
pentru maşinile de perforat, maşini de perforat,
cricuri cu cremalieră, maşini de strângere
pentru rachetele de tenis, radiatoare (de răcire)
pentru motoare, maşini pentru montarea
şinelor, maşini pentru construcţia de căi ferate,
elevatoare pentru vagoanele de cale ferată,
greble pentru maşini de greblat, maşini de
greblat, maiuri (maşini), bătătoare (maşini),
secerători, maşini de secerat şi legat, maşini de
secerat şi treierat, reductoare, altele decât cele
pentru vehiculele terestre, aparate de bobinat,
mecanice, tambure, mecanice, pentru furtunuri
flexibile, bobine (componente ale maşinilor),
regulatoare (componente ale maşinilor), maşini
de clătit, maşini de nituit, maşini de măturat
străzile, autopropulsate, maşini pentru realizarea
drumurilor, maşini pentru construirea de drumuri,
poduri rulante, cilindrii pentru laminoare,
laminoare, prese de imprimat rotative, prese
rotative cu abur, portabile, pentru ţesături, şenile
de cauciuc ca şi componente ale tractoarelor
pe şenile la maşinile de construcţii, şenile de
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cauciuc ca şi componente ale tractoarelor pe
şenile la aparatele şi maşinile de încărcare-
descărcare, şenile de cauciuc ca şi componente
ale tractoarelor pe şenile la maşinile agricole,
şenile de cauciuc ca şi componente ale
tractoarelor pe şenile la maşinile miniere, şenile
de cauciuc ca şi componente ale tractoarelor
pe şenile la plugurile de zăpadă, maşini de
satinat, maşini pentru fabricarea cârnaţilor,
fierăstraie cu masă (componente ale maşinilor),
lame de fierăstrău (componente ale maşinilor),
fierăstraie (maşini), maşini de colectare a
pietrei de cazan, foarfeci, electrice, şurubelniţe,
electrice, maşini de sigilat pentru scopuri
industriale, aparate electrice pentru sigilarea
materialelor plastice (împachetare), rulmenţi
cu lubrifiere automată, pompe de combustibil
autoreglabile, pulverizator deşeuri, maşini de
cusut, cuplaje de arbori (maşini), maşini de
ascuţit, prese de balotat, maşini de tuns pentru
animale, maşini de tuns părul pentru animale,
arcuri-amortizoare de şocuri (componente ale
maşinilor), pistoane amortizor (componente
ale maşinilor), pistoane plonjor, aparate de
lustruit pantofii, electrice, lopeţi, mecanice,
mărunţitoare (maşini) pentru uz industrial,
suveici (componente ale maşinilor), site (maşini
de sitat sau componente ale maşinilor), instalaţii
de cernere, maşini de cernere, maşini sizing
machines, unelte de ascuţit marginile schiurilor,
sanii portcuţit (componente ale maşinilor),
glisoare pentru maşinile de tricotat, sănii
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pentru maşinile de tricotat, prese de netezit,
pluguri de zăpadă, aparate de lipit, cu gaz,
aparate de sudat, cu gaz, arzătoare de lipit, cu
gaz, ciocane de lipit, cu gaz, aparate de lipit,
electrice, ciocane de lipit, electrice, lămpi de lipit,
maşini de sortat pentru industrie, semănătoare
(maşini), bujii pentru motoarele cu combustie
internă, regulatoare de viteză pentru maşini,
motoare, uscătoare rotative (neîncălzite),
maşini rotative, roţi de tors, maşini de filat,
pulverizator de vopsit, arcuri (componente
ale maşinilor), separatoare de tulpini (maşini),
suporturi pentru maşini, demaroare pentru
motoare, statoare (componente ale maşinilor),
condensatoare de abur (componente ale
maşinilor), separatoare de abur/ulei, motoare
cu abur, separatoare de abur, cazane cu abur,
cilindrii compactori, cilindrii compactori pentru
pământ, plăci stereotip, maşini de prelucrare
a pietrei, şişcorniţe (paie tocate), tocătoare de
paie, presetupe de etanşare (componente ale
maşinilor), aspiratoare medicale pentru scopuri
industriale, ventuze pentru aparatele de muls,
ventuze de fixare pe ugere pentru aparatele
de muls, duze de aspirare pentru aspiratoare,
maşini pentru fabricarea zahărului, compresoare
de supraalimentare, supraîncălzitoare, maşini de
matriţare, mese pentru maşini, tambure pentru
maşinile de brodat, robinete (componente ale
maşinilor, motoarelor), robineţi (componente
ale maşinilor, motoarelor), maşini de gudronare,
maşini de întindere/ întoarcere a fânului,
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maşini pentru industria textilă, lancie termică
(maşini), maşini de filetat, maşini de treierat,
freze de pământ pentru scopuri agricole,
ciocane de forjare, desfăcătoare de conserve,
electrice, deschizătoare de conserve, electrice,
maşini pentru prelucrarea tutunului, unelte
(componente ale maşinilor), convertizoare
de cuplu, altele decât cele pentru vehiculele
terestre, arbori de transmisie, alţii decât cei
pentru vehiculele terestre, lanţuri de transmisie,
altele decât cele pentru vehiculele terestre,
transmisii, altele decât cele pentru vehiculele
terestre, transmisii pentru maşini, transportoare
pneumatice, maşini de debavurat, aparate
de prelucrare, aparate de prelucrare prin
aşchiere, maşini de îndreptat (centrat), tuburi
transportoare pneumatice, tuburi transportoare,
pneumatice, turbine hidraulice, turbine,
altele decât cele pentru vehiculele terestre,
turbocompresoare, pluguri de îndepărtare a
gazonului, timpane (componente ale preselor
de tipar), maşini de cules litere (tipărire), maşini
de cules litere (fotoculegere), maşini de turnat
litere, prese tipografice, maşini tipografice,
articulaţii universale (articulaţii cardanice),
pompe de vid (maşini), accesorii pentru
aspiratoare pentru diseminarea parfumurilor şi
dezinfectanţilor, furtunuri pentru aspiratoare,
aspiratoare, saci pentru aspiratoare, supape
(componente ale maşinilor), spiralizatoare de
legume, electrice, automate pentru vânzarea
de produse, pompe de distribuție a hidrogenului
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pentru stațiile de benzină, maşini industriale
de imprimare cu jet de cerneală, mopuri cu
aburi, costume robotice exoscheletice, altele
decât cele pentru scopuri medicale, macarale
mobile, vibratoare (maşini) pentru uz industrial,
aparate de vulcanizare, aparate de spălat,
maşini de spălat (rufe), instalaţii de spălat
pentru vehicule, instalaţii pentru spălarea
vehiculelor, unităţi de eliminare a deşeurilor,
unităţi de eliminare a gunoiului, maşini de
compactare a deşeurilor, maşini de compactare
a gunoiului, recuperatoare pneumatice pentru
decantarea uleiul uzat, încălzitoare de apă (ca
şi componente ale maşinilor), separatoare de
apă, robinete de drenaj, maşini şi aparate pentru
lustruirea cu ceară, electrice, maşini de plivit,
maşini de sudat, electrice, aparate de sudură
electrice, roţi de maşini, mecanisme cu roţi
dinţate, teluri, electrice, pentru uz casnic, maşini
de spălat albe, maşini de spălat colorate, turbine
eoline, deschizători pentru ferestre, electrice,
închizători pentru ferestre, electrice, deschizători
pentru ferestre, hidraulice, închizători pentru
ferestre, hidraulice, deschizători pentru ferestre,
pneumatice, închizători pentru ferestre,
pneumatice, prese de vin, vânturători, maşini de
prelucrat lemnul, maşini de ambalat, maşini de
spălat rufe cu stoarcere, feliatoare de brânză,
electrice, decojitoare de legume, electrice,
echipament pentru agricultură, terasament,
construcții, extracția petrolului și gazului și
pentru minerit, mașini și aparate agricole, de
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grădinărit și silvice, mașini de construcție,
motoare, grupuri motopropulsoare și piese de
mașini, precum și comenzi pentru operarea
mașinilor și a motoarelor, roți și șenile pentru
mașini, combine, combine pentru cereale
(mașini), capete pentru recoltare, mașini pentru
recoltarea ceaiului, mașini pentru tăierea
tulpinilor rămase în pământ după recoltare,
semănători remorcate de tractoare, semănători
pentru mașini agricole, semănători de precizie
bob cu bob, mașini alimentate prin cădere
pentru montare pe semănători.
12 - Petice din cauciuc adezive pentru repararea
camerelor de aer, transportoare aeriene,
aparate, maşini şi dispozitive aeronautice,
avioane, vehicule aeriene, pompe de aer
(accesorii pentru vehicule), vehicule cu pernă
de aer, vehicule cu senile, airbag-uri (dispozitive
de siguranţă pentru automobile), aeronave,
dirijabile / baloane dirijabile, ambulanţe,
avioane amfibii, dispozitive anti-reflexie pentru
vehicule / dispozitive contra orbirii pentru
vehicule, lanţuri antiderapante, dispozitive
antifurt pentru vehicule, alarme antifurt pentru
vehicule, vehicule blindate, scrumiere pentru
automobile, capote de automobile, lanţuri de
automobile, şasiuri de automobile, anvelope de
automobile, caroserii de automobile, vehicule
subacvatice autonome pentru cercetările pe
fundul mării, fusuri de osie, osii pentru vehicule,
saci adaptaţi pentru cărucioare, contragreutăţi
pentru roţile vehiculului, benzi pentru butucii de
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roată, barje, coşuri adaptate pentru biciclete,
burdufuri pentru autobuzele articulate, cricuri
de bicicletă, lanţuri de bicicletă, ghidoane
de bicicletă, anvelope de bicicletă, frâne de
bicicletă, apărătoare de noroi pentru bicicletă,
manivele de bicicletă, motoare de bicicletă,
pedale de bicicletă, roţi de bicicletă, şei de
bicicletă, cadre de bicicletă, sonerii de bicicletă,
remorci pentru bicicletă, camioane dotate cu
funcție de macara, drone de livrare, elicoptere
de mici dimensiuni, comandate de la distanță,
pentru obținere de imagini, giroplan, elicoptere,
scutere cu autobalans, scutere electrice
cu autobalans, monocicluri cu autobalans,
clipsuri pentru capota vehiculelor /clipsuri
pentru capota vehiculelor, anvelope pentru
utilaje de deszăpezire, clopote de scufundare,
suporturi de pahare pentru vehicule, biciclete,
biciclete electrice, căngi pentru ambarcaţiuni,
ambarcaţiuni, caroserii de vehicule, boghiuri
pentru vagoanele de care ferată, garnituri de
frână pentru vehicule, saboţi de frână pentru
vehicule, segmenţi de frână pentru vehicule,
plăcuţe de frână pentru autovehicule, discuri
de frână pentru vehicule, frâne pentru vehicule,
amortizoare pentru materialele rulante feroviare,
bări de protecţie pentru automobile, aparate
şi instalaţii de transport pe cablu, chesoane
(vehicule), drone aparate de filmat / drone
aparate de fotografiat, maşini de camping /
case mobile, capace pentru rezervoarele de
combustibil ale vehiculelor, rulote, cabine
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pentru instalaţiile de transport pe cablu,
maşini / autoturisme / automobile, cărucioare
de transport, carcase pentru anvelopele
pneumatice/ carcase pentru anvelopele
pneumatice, rotile pentru cărucioare (vehicule) /
rotile pentru cărucioarele de transport (vehicule),
vagonete de transportat oala de turnare /
cărucioare de transportat oala de turnare,
telescaune, brichete pentru automobile, circuite
hidraulice pentru vehicule, drone civile, tacheţi
(nautică), clipsuri adaptate pentru fixarea
pieselor auto în caroserie, ambreiaje pentru
vehiculele terestre, betoniere, biele pentru
vehiculele terestre, altele decât componentele
motoarelor, cuplaje pentru vehiculele terestre,
huse pentru volanul vehiculului, cartere pentru
componentele vehiculelor terestre, altele decât
pentru motoare, gruie pentru ambarcaţiuni,
triciclete pentru livrări / tricicluri de transport,
vagoane-restaurant, mecanisme de decuplare
pentru ambarcaţiuni, uşi pentru vehicule,
dragi (ambarcaţiuni), protecţii pentru roţile de
bicicletă, maşini fără şofer (maşini autonome)/
mașini autonome, motoare de acţionare pentru
vehiculele terestre, lanţuri de acţionare pentru
vehiculele terestre, scaune de catapultare
pentru aeronave, lagăre de motor pentru
vehiculele terestre, motoare pentru vehiculele
terestre, tranchete (din cauciuc) pentru nave,
feriboturi, bandaje pentru roţile de cale ferată,
saci de iarnă adaptaţi pentru cărucioare /
saci de iarnă adaptaţi pentru cărucioarele de
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copii, elevatoare cu furcă, roţi de cuplaj pentru
vehiculele terestre, funiculare, coşuri de fum
pentru nave, coşuri de fum pentru locomotive,
cutii de viteze pentru vehiculele terestre,
mecanisme de acţionare pentru vehiculele
terestre, angrenaje pentru biciclete, maşinuţe
de golf (vehicule), cărucioare de manipulare,
tetiere pentru scaunele vehiculului, ştergătoare
de faruri, capote pentru motoarele vehiculelor,
capote pentru vehicule, claxoane pentru
vehicule, cărucioare pentru furtun, baloane cu
aer cald, capace pentru butucul roţii, butuci
pentru roţile vehiculului, butuci pentru roţile
de bicicletă, hidroavioane, pasarele înclinate
pentru ambarcaţiuni, motoare cu reacţie pentru
vehiculele terestre, sănii, şalupe, locomotive,
autocamioane / camioane, piuliţe pentru roţile
vehiculului, portbagaje pentru vehicule, plase
de portbagaj pentru vehicule, catarge pentru
ambarcaţiuni, vehicule militare de transport,
drone militare, roţi de cărucioare miniere,
vagonete de mină, scutere de mobilitate,
mopeduri, autobuze, autocare, scutere,
automobile de curse, cricuri de motocicletă, şei
de motocicletă, lanţuri de motocicletă, cadre de
motocicletă, ghidoane de motocicletă, motoare
de motocicletă, motociclete, motoare, electrice,
pentru vehiculele terestre, apărătoare de noroi,
dispozitive antiderapante pentru anvelopele
vehiculelor, vâsle, coşuri adaptate pentru
motociclete, paraşute, pontoane, hublouri,
mecanisme de propulsie pentru vehiculele
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terestre, pompe pentru anvelopele de bicicletă,
trotinete (vehicule), huse pentru cărucioarele
de copii, copertine pentru cărucioarele de
copii, plase împotriva ţânţarilor adaptate pentru
cărucioarele de copii, cărucioare de copii,
cuplaje de căle ferată, vagoane de cale ferată,
oglinzi retrovizoare, angrenaje reductoare
pentru vehiculele terestre, vehicule frigorifice,
vagoane frigorifice de cale ferată, vehicule cu
comandă de la distanţă, altele decât jucăriile,
vehicule pentru cercetări subacvatice acţionate
de la distanţă, truse de scule pentru repararea
camerelor de aer, sănii de salvare, alarme de
marşarier pentru vehicule, jante pentru roţi de
bicicletă, jante pentru roţi de vehicule, maşini
robotizate, carucioare tip cuşcă cu role, material
rulant pentru căile ferate funiculare, material
rulant pentru căile ferate, furcheţi / dame (de
ramă), camioane pentru transportul gunoiului,
cârme, huse pentru şeile bicletelor, huse pentru
şeile motocicletelor, genţi de şa adaptate pentru
biciclete, centuri de siguranţă pentru scaunele
vehiculului, scaune de siguranţă pentru copii,
pentru vehicule, elice pentru ambarcaţiuni,
elice, elice (propulsoare) pentru nave, vâsle /
rame, huse de scaun pentru vehicule, hamuri
de siguranţă pentru scaunele vehiculului, coci
de nave, nave, amortizoare de şocuri cu arc
pentru vehicule, amortizoare de şocuri pentru
automobile, ataşe, oglinzi laterale pentru
vehicule, semnalizatoare pentru vehicule,
suporturi de schiuri pentru maşini, cuşete de
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dormit pentru vehicule, cuşete de dormit, sănii
(vehicule), sănii cu motor, anvelope solide
pentru roţile vehiculului, vehicule spaţiale,
huse pentru roata de rezervă / huse pentru
anvelope de rezervă, vergi de navă, spiţe pentru
anvelope, spoilere pentru vehicule, cleme de
spiţe pentru roţi, spiţe pentru roţile de bicicletă,
maşini sport, autocisterne pentru stropit,
transmisii de comandă pentru nave, volane
pentru vehicule, parasolare adaptate pentru
automobile, amortizoare suspensie pentru
vehicule, obloane ridicătoare (componente
ale vehiculelor de teren) / haioane acţionate
electric componente ale vehiculelor de teren),
teleferice (telecabine) / cabine de funicular,
camioane basculante, vagonete basculante,
coaste de lemn (cadre) pentru nave, bene
basculante pentru autocamioane / bene
basculante pentru camioane, dispozitive de
basculare (componente ale vagoanelor de cale
ferată), convertizoare ale cuplului de torsiune
pentru vehiculele terestre, bare de torsiune
pentru vehicule, autocamioane de tractare /
autocamioane de depanare pentru transport,
tractoare, sisteme de tractare pentru vehicule,
remorci (vehicule), remorci pentru transportarea
bicicletelor, tramvaie, lanţuri de transmisie
pentru vehiculele terestre, arbori de transmisie
pentru vehiculele terestre, transmisii pentru
vehiculele terestre, benzi de rulare pentru
vehicule (tip tractor) / benzi de rulare pentru
vehicule (role şenile), benzi de rulare pentru
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reşaparea anvelopelor, triciclete, drezine de
mână, anvelope fără cameră pentru biciclete,
camere de aer pentru anvelopele pneumatice,
camere de aer pentru anvelopele de bicicletă,
turbine pentru vehiculele terestre, cărucioare
cu două roţi / cărucioare de bagaje / cărucioare
de magazie, inserţii de anvelope, anvelope
pentru roţile vehiculului, anvelope pneumatice,
şasiuri pentru vehicule, tapiţerii pentru vehicule,
supape pentru anvelopele vehiculului, autodube
(vehicule), roţi de vehicul, bare de protecţie
pentru vehicule, scări pentru vehicule, spiţe
pentru roţile vehiculului, arcuri de suspensie
pentru vehicule, scaune de vehicule, huse
pentru vehicule (formate), manşe de comandă
pentru vehicule, vehicule electrice, vehicule
de deplasare pe uscat, în aer, pe apă sau pe
calea ferată, vehicule acvatice, roabe, geamuri
pentru vehicule, parbrize, ştergătoare de
parbriz, cărucioare, trăsuri trase de cai, vehicule
amfibii, vehicule pentru toate tipurile de teren,
vehicule terestre și mijloace de transport, părți și
accesorii pentru vehicule, roți și pneuri și șenile
pentru vehicule.
35 - procesarea administrativă a ordinelor
de achiziţie, asistenţă administrativă pentru
a răspunde la cererile de ofertă, asistenţă
administrativă pentru a răspunde la cererile
de propuneri (rfp), servicii de planificare a
programărilor (funcţii de birou), servicii de
reamintire a programărilor (funcţii de birou),
licitare, ţinerea evidenţei contabile, contabilitate,
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asistenţă în managementul afacerilor,
întrebări privind afacerile, auditul afacerilor,
consultanţă în organizarea şi managementul
afacerilor, consultanţă în managementul
afacerilor, servicii specializate privind eficienţa
afacerilor, evaluări ale afacerilor, investigaţii
privind afacerile, consultanţă în organizarea
afacerilor, cercetări privind afacerile, servicii
de consiliere privind managementul afacerilor,
consultanţă profesională în afaceri, oferirea de
informaţii în domeniul afacerilor, managementul
afacerilor, managementul afacerilor cu privire
la furnizorii de servicii indepedente, furnizarea
de informaţii de afaceri prin intermediul
unui site web, managementul afacerilor cu
privire la programele de rambursare pentru
terţi, servicii de intermediere afacerilor cu
privire la cu potrivirea potenţialilor investitori
privaţi cu antreprenorii care au nevoie de
finanţare, asistenţă privind managementul
comercial sau industrial, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor şi serviciilor, administrare
comercială privind licenţierea bunurilor şi
serviciilor aparţinând terţilor, oferirea de
informaţii de contact comerciale şi de afaceri,
servicii de intermediere comercială, servicii
de informaţii competitive, compilarea de
informaţii în baze de date computerizate,
compilarea statisticilor, compilarea indexurilor
de informaţii pentru scopuri comerciale sau
publicitare, managementul computerizat al
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fişierelor, consultanţă privind strategiile de
comunicare în relaţiile publice, consultanţă
privind strategiile de comunicare în publicitate,
analiza costurilor, căutare de date în fişierele
calculatorului pentru terţi, demonstraţii cu
produse, întocmirea extraselor de cont,
prognoze economice, audit financiar, servicii
de agenţie de import-export, managementul
interimar al afacerii, facturare, negocierea şi
încheierea de tranzacţii comerciale pentru terţi,
negocierea contractelor de afaceri pentru terţi,
furnizarea unei pieţe comerciale online pentru
cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri şi servicii,
sondaje de opinie, managementul administrativ
externalizat pentru companii, servicii de
externalizare (asistenţă de afaceri), întocmirea
ştatelor de plată, consultanţă în domeniul
managementului personalului, recrutarea de
personal, prezentarea produselor în mediile de
comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, servicii de comparare a preţurilor,
servicii de achiziţie pentru terţi (achiziţionarea
de bunuri şi servicii pentru alte afaceri),
testare psihologică în vederea selectării
de personal, înregistrarea comunicărilor şi
datelor scrise, servicii administrative pentru
relocarea afacerilor, furnizarea de clasamente
ale utilizatorilor în scopuri comerciale sau
publicitare, promovarea vânzarilor pentru
terţi, servicii de secretariat, stenografiere,
căutarea de sponsorizări, sistematizarea
informaţiilor în baze de date computerizate,
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pregătirea documentaţiei fiscale, servicii de
depunere a documentaţiei fiscale, preluarea
apelurilor telefonice pentru abonaţii indisponibili,
producerea de programe de teleshopping,
transcrierea comunicărilor (funcţii de birou),
dactilografiere, actualizarea şi menţinerea
datelor în bazele de date computerizate,
actualizarea şi menţinerea informaţiilor în
registre, închirierea automatelor pentru
vânzarea de produse, optimizarea traficului site-
urilor web, servicii de comerţ, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online, servicii de informare a
consumatorilor.
37 - Tratament anticoroziv pentru vehicule,
curăţarea şi repararea cazanelor, zidire,
închirierea de buldozere, întreţinerea şi
repararea arzătoarelor, închirierea maşinilor
de curăţare, închirierea echipamentelor de
construcţii, construcţie, furnizarea de informaţii
privind construcţia, consultanţă în construcţii,
închirierea macaralelor (echipamente de
construcţii), servicii de electricieni, închirierea
pompelor de drenaj, forarea de puţuri,
instalarea şi repararea elevatoarelor / instalarea
şi repararea ascensoarelor, închirierea
excavatoarelor, instalarea şi repararea
echipamentelor de refrigerare, instalarea şi
repararea echipamentelor de încălzire, servicii
de fracturare hidraulică / servicii de fracţionare,
instalarea şi repararea dispozitivelor de
irigare, ascuţirea cuţitelor, montarea cablurilor,
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instalarea, întreţinerea şi reparaţia maşinilor,
zidărie, întreţinerea şi repararea vehiculelor cu
motor, întreţinerea şi construcţia conductelor,
repararea pompelor, reconstruirea motoarelor
uzate sau parţial distruse, reconstruirea
maşinilor uzate sau parţial distruse, furnizarea
informaţiilor legate de reparaţii, reşaparea
anvelopelor, protecţie anticorozivă, sablare,
echilibrarea anvelopelor, reparaţii de tapiţerie,
lăcuire, gresarea vehiculelor / lubrifierea
vehiculelor, spălarea vehiculelor, lustruirea
vehiculelor, staţii de distribuţie a carburanţilor
pentru vehicule (realimentare şi întreţinere),
întreţinerea vehiculelor, curăţarea vehiculelor,
servicii de reparaţii în cazul unei defecţiuni a
vehiculului, încărcarea bateriilor la vehicule,
vulcanizarea anvelopelor (reparaţii), construcţia
şi repararea depozitelor, închiriere de utilaje,
instalații și echipamente pentru construcții,
demolări, curățenie și întreținere, extracție de
resurse naturale, instalare, curățare, reparare și
întreținere.
39 - Închirierea de aeronave, închirierea de
motoare de aeronave, transportul cu maşini
blindate, transportul cu barja, închirierea de
ambarcaţiuni, transportul cu ambarcaţiunile,
depozitarea de ambarcaţiuni, rezervarea
locurilor de călătorie, servicii de îmbuteliere,
transportul cu autobuzul, închirierea de
maşini, transportul cu maşina, parcarea de
maşini, servicii de folosire în comun a maşinii,
aprovizionarea distribuitoarelor automate,
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depozitare de bagaje, organizare de servicii de
transport de pasageri, pentru alte persoane,
prin intermediul unei aplicații online, pilotarea
dronelor civile, servicii de folosire în comun a
autovehiculelor, cărăuşie, servicii de şoferie,
colectarea de bunuri reciclabile (transport),
servicii de curierat (mesaje sau mărfuri),
livrarea bunurilor, livrarea bunurilor prin
comandă poştală, distribuirea de energie,
închirierea clopotelor de scufundare, închirierea
costumelor de scufundare, furnizarea de
direcţii de deplasare în scopuri de călătorie,
închirierea de vitrine de vin electrice, distribuirea
de energie electrică, transportul cu feribotul,
livrarea de flori, francarea corespondenţei,
închirierea congelatoarelor, transportul de
mărfuri (transportul maritim de bunuri), servicii
de transportator (expeditor) de mărfuri, servicii
de agenţie de transport (expediere), servicii
de agenţie de transport, transportul de mărfuri,
închirierea de garaje, operaţiuni de încărcare-
descărcare, depozitarea de bunuri, depozitare,
înmagazinare, informaţii despre depozitare,
închirierea containerelor de depozitare,
transportul cu taxiul, remorcare, închirierea
de tractoare, furnizarea de informaţii despre
trafic, transportul cu tramvaiul, transportul prin
conducte, transport, transportul şi depozitarea
deşeurilor, transportul şi depozitarea gunoaielor,
servicii de broker de transport, rezervări de
transport, informaţii despre transport, logistica
transporturilor, transportul de mobilier, salvare

1635



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 06/2022

Nr. depozit,
dată

depozit,
nr. marcă

Mandatar Nume titular BOPI prima
publicare

Clasificare după limitare Observatii

subacvatică, descărcarea încărcăturilor, servicii
de remorcare în cazul avarierii vehiculelor,
închirierea de vehicule, închirierea de
portbagaje cu montare pe capota vehiculului,
închirierea de depozite, alimentarea cu apă,
distribuirea apei, împachetarea bunurilor.
42 - Analiză pentru exploatarea câmpurilor
petroliere, servicii de arhitectură, consultanţă
în arhitectură, calibrare (măsurare), servicii
de cartografie, analiză chimică, cercetare
chimică, servicii de chimie, studii clinice,
însămânţarea norilor, computerizare în nori
(cloud computing), închirierea de calculatoare,
programare computerizată, proiectare de
software pentru calculatoare, închirierea de
software pentru calculatoare, analiza sistemelor
informatice, proiectarea sistemelor informatice,
consultanţă software pentru calculatoare, servicii
de protecţie împotriva viruşilor de calculator,
consultanţă în tehnologia calculatoarelor,
consultanţă în securitatea informatică,
proiectarea construcţiilor, consultanţă în
proiectarea şi dezvoltarea componentelor
hardware pentru calculator, consultanţă în
domeniul economisirii energiei, conversia
datelor sau documentelor din format fizic
în format electronic, conversia datelor şi a
programelor pentru calculator, alta decât
conversia în format fizic, crearea şi mentenanţa
site-urilor web pentru terţi, crearea şi proiectarea
pentru terţi de indexuri de informaţii bazate pe
site-urile web (servicii de tehnologia informaţiei),
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consultanţă în securitatea datelor, servicii de
criptare a datelor, digitalizarea documentelor
(scanare), duplicarea programelor de calculator,
stocarea electronică a datelor, audit energetic,
inginerie, sondaje geologice, prospecţiuni
geologice, cercetare geologică, găzduirea
site-urilor (site-uri web), proiectare industrială,
consultanţă în domeniul tehnologiei informaţiei
(it), furnizarea de informaţii în legătură cu
tehnologia calculatoarelor şi programare
prin intermediul unui site web, instalarea de
software pentru calculatoare, consultanţă în
securitatea internetului, expertize topografice,
mentenanţa software-ului pentru calculatoare,
cercetare mecanică, monitorizarea sistemelor
de calcul (calculatoarelor) prin acces de la
distanţă, monitorizarea sistemelor de calcul
(calculatoarelor) pentru a detecta defecţiunile,
efectuarea copiilor de siguranţă prin trimiterea
datelor în afara locaţiei, servicii externalizate
furnizate în domeniul tehnologiei informației,
închiriere de contoare pentru înregistrarea
consumului de energie, servicii de autentificare
a utilizatorilor folosind tehnologie pentru
tranzacții de comerț electronic, servicii de
autentificare a utilizatorilor folosind o tehnologie
de conectare unică pentru aplicații software
online, platforma ca serviciu (paas), dezvoltare
de platforme de calculatoare, cercetare în
domeniul construcțiilor de clădiri, cercetare în
domeniul sudurii, controlul calităţii, evaluarea
calităţii lemnului pe picior, evaluarea calităţii
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lânii, recuperarea datelor de pe calculator,
cercetarea şi dezvoltarea de produse noi
pentru terţi, cercetare în domeniul protecţiei
mediului, furnizarea de informaţii ştiinţifice,
consiliere şi consultanţă cu privire la reducerea
emisiilor de carbon, servicii de laboratoare
ştiinţifice, cercetare ştiinţifică, furnizarea de
motoare de căutare pentru internet, găzduire
pe servere, software ca serviciu (saas),
dezvoltarea de software în cadrul publicării
de software, stilizare (proiectare industrială),
topografie, cercetare tehnologică, efectuarea
de studii cu privire la proiectele tehnice, scriere
tehnică, consultanţă tehnologică, consultanţă
în tehnologia telecomunicaţiilor, testarea
materialelor, testarea materialelor textile,
actualizarea software-ului pentru calculatoare,
planificare urbană, efectuarea inspecţiei tehnice
auto pentru vehicule, analiza apei, închirierea
serverelor web, consultanţă în proiectarea site-
urilor web, dezvoltare software, programare
și implementare, servicii în domeniul științei și
tehnologiei, testare, autentificare și controlul
calității, servicii de proiectare, servicii în
domeniul științei pamântului, recoltarea de probe
de sol pentru analiză.
44 - Dispersarea de fertilizatori şi alte substanţe
chimice agricole pe suprafeţe şi pe cale
aeriană, creşterea animalelor, îngrijirea
animalelor, servicii de acvacultură, închirierea
de echipamente pentru ferme, servicii de
viticultură, consultanţă in domeniul viticulturii,
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grădinărit, horticultură, cultivarea plantelor,
închiriere de animale pentru scopuri de
grădinărit, închiriere de stupi de albine,
grădinărit peisagistic, proiectare peisagistică,
îngrijirea gazonului, servicii de control al
dăunătorilor pentru agricultură, acvacultură,
horticultură şi silvicultură, servicii de pepinieră,
servicii de reîmpădurire, tratarea arborilor,
plantarea arborilor pentru reducerea emisiilor
de carbon, exterminarea dăunătorilor pentru
agricultură, acvacultură, horticultură şi
silvicultură, distrugerea buruienilor, închiriere
de echipamente pentru agricultură, acvacultură,
horticultură și silvicultură.

M 2021 08112 / ALACARTE IP SRL DR. PHYTO S.R.L. 3 - Crema si gel de dus, pentru dermatita
atopica.

3 - modificată

M 2021 08688 / PROTECTMARK SRL SPECTRUM SALON SRL 11 - Arzătoare cu acetilenă, generatoare
de acetilenă, torţe cu acetilenă, aparate de
odorizare a aerului, aparate de răcire a aerului,
preîncălzitoare de aer, uscătoare cu aer,
instalaţii de filtrare a aerului, aparate de aer
condiţionat pentru vehicule, supape de aer
pentru instalaţiile de încălzire cu abur, aparate
şi maşini de purificare a aerului, sterilizatoare de
aer, friteuze cu aer, instalaţii de aer condiţionat,
aparate de aer condiţionat, arzătoare de
alcool, dispozitive anti-reflexie pentru vehicule
(corpuri de iluminat), dispozitive contra orbirii
pentru vehicule (corpuri de iluminat), duze
anti-stropire pentru robinete, lămpi cu arc,
instalaţii pentru transportul cenuşei, automate,

3 - ștearsă
11 -
neschimbată
21 - ștearsă
35 - ștearsă
44 - modificată
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autoclave, electrice, pentru gătit, oale sub
presiune, electrice, grătare, căzi de baie,
căzi de baie pentru băi de şezut, fitinguri
pentru baie, instalaţii pentru baie, instalaţii
sanitare pentru baie, încălzitoare pentru pat,
aparate pentru răcirea băuturilor, lumini pentru
biciclete, bideuri, pături, electrice, nu cele
pentru scopuri medicale, ţevi de cazan (tuburi)
pentru instalaţiile de încălzire, cazane, altele
decât componentele maşinilor, aparate de
sterilizare a cărţilor, suporturi pentru arzătoarele
de gaz, aparate de prăjit pâinea, prăjitoare
de pâine, maşini de făcut pâine, maşini de
copt pâine, arzătoare pentru lămpi, arzătoare,
felinare cu lumânări, carbon pentru lămpile
cu arc, covoare încălzite electric, corpuri de
iluminat pentru plafoane, radiatoare de încălzire
centralizată, candelabre, lampioane chinezeşti,
fântâni de ciocolată, electrice, aparate de
cromatografie pentru scopuri industrial,
camere sterile (instalaţii sanitare), articole de
îmbrăcăminte încălzite electric, prăjitoare de
cafea, filtre de cafea, electrice, maşini de cafea,
electrice, bobine (componente ale instalaţiilor
de distilare, încălzire sau răcire), ustensile
pentru gătit, electrice, aragazuri, maşini de
gătit, aparate şi instalaţii de gătit, inele pentru
gătit, plite electrice, cutii de răcire, electrice,
răcitoare, electrice, răcitoare pentru cuptoare,
cuve de răcire pentru cuptoare, instalaţii de
răcire pentru apă, instalaţii de răcire pentru
lichide, maşini şi instalaţii de răcire, instalaţii şi
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echipamente de răcire, instalaţii de răcire pentru
tutun, lămpi cu lumină rece, vane (încălzire),
friteuze, electrice, dispozitive de dezgheţare
pentru vehicule, aparate pentru deshidratarea
deşeurilor alimentare, cuptoare dentare,
aparate de dezodorizare, nu cele pentru uz
personal, instalaţii de desalinizare, aparate de
desicare, lumini direcţionale pentru biciclete,
frigidere, aparate de răcire și congelatoare
pentru depozitare în scopuri medicale, lămpi
terapeutice, nu pentru scopuri medicale,
sistem de cultură hidroponică, recipienți
termici electrici, aparate pentru deshidratat
alimente, electrice, aparate de încălzit mâinile
cu alimentare la usb, încălzitoare de căni cu
alimentare la usb, aparate pentru gătit cușcuș,
electrice, lămpi standard, lămpi de podea,
vase pentru tajine, electrice, proiectoare de
lumină, mașini de ceață, aparate si instalatii
de încălzire prin pardoseală, umidificatoare,
mașini electrice de făcut lapte de soia, capsule
de cafea, goale, pentru aparate electrice de
cafea, distribuitoare electrice de băuturi, tuburi
de descărcare, pentru iluminat, electrice,
dozatoare de substanţe dezinfectante pentru
toalete, aparate de dezinfectare, aparate de
dezinfectare pentru scopuri medicale, coloane
de distilare, aparate de distilare, lanterne
pentru scufundare, emiţătoare pentru irigaţii
cu picurare (fitinguri pentru irigaţii), aparate
de uscare, aparate şi instalaţii de uscare,
evaporatoare, vase de expansiune pentru
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instalaţiile de încălzire centralizată, hote de
extracţie pentru bucătării, fiare de călcat cu abur
pentru ţesături, instalaţii cu beculeţe pentru
decoraţiuni festive, ghirlande luminoase pentru
decoraţiuni festive, ventilatoare (aer condiţionat),
ventilatoare (componente ale instalaţiilor de aer
condiţionat), ventilatoare electrice pentru uz
personal, aparate de alimentare pentru cazanele
de încălzire, filamente pentru lămpile electrice,
filtre pentru aerul condiţionat, filtre pentru apa
potabilă, şeminee, domestice, fitinguri formate
pentru cuptoare, torţe, coşuri de faclă pentru
utilizare în industria petrolieră, drumuri de fum
pentru cazanele de încălzire, instalaţii de tras
apa, aparate de gătit la aburi, electrice, saci
pentru picioare, încălziţi electric, încălzitoare
pentru picioare, electrice sau neelectrice, forje,
portabile, fântâni, congelatoare, brichete pentru
aprinderea gazului, aparate pentru prăjirea
fructelor, aparate de dezinfectare, nu cele pentru
scopuri medicale, grătare de cuptor, cenuşare
pentru cuptoare, cutii de cenuşă pentru
cuptoare, cuptoare, altele decât cele utilizate în
laborator, brichete cu gaz, aparate de epurare
a gazelor, epuratoare de gaz (componente ale
instalaţiilor cu gaz), epuratoare (componente
ale instalaţiilor cu gaz), arzătoare pe gaz,
boilere cu gaz, lămpi cu gaz, condensatoare
de gaz, altele decât componentele maşinilor,
arzătoare germicide, lămpi germicide pentru
purificarea aerului, aparate pentru încălzirea
lipiciului, uscătoare de păr, aparate de uscare
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a mâinilor pentru băi, lanterne pentru cap,
lămpi portabile cu fixare pe cap, faruri pentru
automobile, cămine, acumulatoare de căldură,
regeneratoare de căldură, schimbătoare de
căldură, altele decât componentele maşinilor,
pompe de căldură, pistoale cu aer cald,
încălzitoare pentru vitrine, încălzitoare pentru
băi, încălzitoare pentru vehicule, încălzitoare
pentru fiare, încălzitoare, electrice, pentru
biberoane, aparate de încălzire, instalaţii de
încălzire, instalaţii de încălzire (apă), instalaţii
pentru încălzirea apei, cazane de încălzire,
aparate de încălzire pentru combustibili solizi,
lichizi sau gazoşi, aparate de încălzire, electrice,
elemente de încălzire, plite de încălzire, aparate
de încălzire pentru dezgheţarea parbrizelor la
vehicule, filamente de încălzire, electrice, perne
cu încălzire, electrice, nu cele pentru scopuri
medicale, pernuţe cu încălzire, electrice, nu cele
pentru scopuri medicale, aparate de încălzire
şi răcire pentru distribuirea băuturilor calde
şi reci, cuptoare cu aer cald, aparate cu aer
cald, fitinguri pentru baie cu aer cald, reşouri,
sticle cu apă caldă, numere luminoase pentru
case, umidificatoare pentru radiatoarele de
încălzire centralizată, hidranţi, aparate pentru
hidromasaj, maşini şi aparate de făcut gheaţă,
maşini de făcut îngheţată, încălzitoare cu
imersie, arzătoare incandescente, incineratoare,
aparate de ionizare pentru tratarea aerului
sau apei, ceainice, electrice, mobilier pentru
cuptoarele de ardere (suporturi), cuptoare de
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ardere, maşini de gătit (cuptoare), arzătoare
de laborator, lămpi de laborator, carcase
pentru lămpi, cupole pentru lămpi, lămpi
pentru ochelari, sticle pentru lămpi, globuri
cu lampă, globuri pentru lămpi, reflectoare
pentru lămpi, abajururi pentru lămpi, lămpi
electrice, lămpi, suporturi de abajur, felinare
pentru iluminat, cazane pentru spălătoriile
textile, cazane pentru spălat, uscătoare
de rufe, electrice, roci vulcanice utilizate la
grătarele în aer liber, supape pentru controlul
nivelului în rezervoare, becuri, becuri, electrice,
becuri pentru semnalizatoarele de direcţie ale
vehiculelor, difuzoare de lumină, aparate de
iluminat cu diode luminiscente (led), brichete,
aparate şi instalaţii de iluminat, aparate de
iluminat pentru vehicule, lumini pentru vehicule,
lumini, electrice, pentru pomul de crăciun,
instalaţii electrice pentru pomul de crăciun,
lumini pentru automobile, lumini de automobile,
aparate de încărcare pentru cuptoare, filamente
cu magneziu pentru iluminat, prăjitoare de malț,
generatoare de microbule pentru băi, cuptoare
cu microunde (aparate de gătit), cuptoare cu
microunde pentru scopuri industriale, instalaţii
de răcire a laptelui, lămpi pentru mineri, robinete
pentru ţevile de apă, robineţi pentru ţevile de
apă, lumini pentru motociclete, aparate de
gătit multifuncţionale, lămpi pentru unghii,
reactoare nucleare, lămpi cu petrol, arzătoare
cu petrol, aparate pentru spălarea / absorbţia
uleiului, fântâni ornamentale, fitinguri pentru
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cuptoare din argilă refractară, arzătoare cu
oxihidrogen, pasteurizatoare, țevi (componente
ale instalaţiilor sanitare), ţevi de apă pentru
instalaţiile sanitare, încălzitoare pentru
farfurii, încălzitoare de buzunar, instalaţii de
polimerizare, maşini de făcut făină de orez,
electrice, pentru uz casnic, rezervoare de
apă sub presiune, instalaţii de epurare pentru
apele reziduale, capace de radiator, radiatoare,
electrice, radiatoare (încălzire), turnuri de
rafinare pentru distilare, dulapuri frigorifice,
maşini şi aparate de refrigerare, camere de
refrigerare, răcitoare de tip walk-in, containere
frigorifice, aparate şi instalaţii de refrigerare,
vitrine frigorifice, frigidere, accesorii de reglare
pentru instalaţiile şi ţevile de apă sau gaz,
accesorii de reglare şi de siguranţă pentru ţevile
de gaz, accesorii de reglare şi de siguranţă
pentru instalaţiile de apă, accesorii de reglare şi
de siguranţă pentru instalaţiile de gaz, prăjitoare,
ţepuşe pentru prăjire, frigări pentru prăjire,
aparate de prăjire, plite pentru fript (aparate
de gătit), grătare (aparate de gătit), rotisoare,
lămpi de siguranţă, accesorii de siguranţă pentru
instalaţiile şi ţevile de apă sau gaz, aparate
şi instalaţii sanitare, instalaţii pentru saună,
reflectoare, cabine de duş, duşuri, chiuvete,
prize pentru corpurile de iluminat electrice,
ciorapi, încălziţi electric, colectoare termice
solare (încălzire), cuptoare solare, maşini
de gătit sous-vide, electrice, băi spa (căzi),
cazane cu abur, altele decât componentele
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maşinilor, instalaţii de generare a aburului,
acumulatoare de aburi, aparate cu abur pentru
faţă (saune), sterilizatoare, distilatoare, sobe
(aparate de încălzire), lămpi stradale, cadre
structurale pentru cuptoare, cadre de metal
pentru cuptoare, aparate de clorinare pentru
piscine, aparate pentru bronzat (solarii), robinete
pentru ţevi şi conducte, robineţi pentru ţevi şi
conducte, robinete, robineţi, ventile termostatice
(componente ale instalaţiilor de încălzire),
prăjitoare de tutun, vase de toaletă, scaune de
toaletă, toalete, portabile, toalete (closete cu
apă), closete cu apă, lanterne electrice, lanterne
electrice de buzunar, prese pentru tortilla,
electrice, tuburi luminoase pentru iluminat,
cabine pentru băi turceşti, portabile, lămpi
cu raze ultraviolete, nu cele pentru scopuri
medicale, pisoare ca obiecte sanitare, faruri
de vehicule, reflectoare de vehicule, hote
de aerisire, instalaţii şi aparate de ventilaţie
(aer condiţionat), instalaţii de ventilaţie pentru
vehicule (aer condiţionat), hote de aerisire
pentru laboratoare, dispozitive pentru copt
vafele belgiene, electrice, vase de încălzire,
lavoare pentru spălat mâinile (componente
ale instalaţiilor sanitare), bazine pentru
spălat mâinile (componente ale instalaţiilor
sanitare), şaibe pentru robinetele de apă,
şaibe pentru robineţii de apă, încălzitoare de
apă, instalaţii de distribuire a apei, instalaţii
de conducte de apă, instalaţii de purificare a
apei, aparate de filtrare a apei, sterilizatoare de
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apă, aparate şi maşini pentru purificarea apei,
aparate şi instalaţii pentru dedurizarea apei,
instalaţii pentru alimentarea cu apă, instalaţii
de tragere a apei, dispozitive de evacuare a
apei din rezervoarele de toaletă, aparate de
captare a apei, instalaţii de irigat, automate,
maşini de irigat pentru scopuri agricole,
aparate cu jet de apă, fitile adaptate pentru
sobele pe kerosen, vitrine pentru depozitarea
vinurilor, electrice, aparate electrice pentru
fabricarea iaurtului, dezumidificatoare, aparate
pentru bronzat, aparate pentru încălzire și
uscare personală, echipament pentru răcire
și înghețare, echipament pentru încălzire,
ventilare, climatizare și purificare (ambient),
instalații de uscare.
44 - coafură, servicii de machiaj, Servicii de
saloane de înfrumusețare în legătură cu servicii
de coafură, frizerie și machiaj

M 2021 08840 / CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
IVANESCU GABRIEL DAN

SC DOMAINE VINARTE SRL 33 - Vinuri cu denumire de origine controlată
din arealul Sâmburești, plaiul viticol Dealu
Bolovanu, cu excepția vinurilor obtinute din soiul
de vinificatie Negru de dragasani.

33 - modificată

M 2022 00387 / CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
IVANESCU GABRIEL DAN

VINALTUS S.R.L. 33 - Vinuri cu denumire de origine controlată
Banu Măracine, din arealul Almaj, cu excepţia
vinurilor obţinute din soiul de vinificaţie Negru de
Drăgăşani.

33 - modificată

M 2022 01602 / SC ALEVIA SRL 5 - Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate pentru

5 - modificată
30 -
neschimbată
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Nr. depozit,
dată

depozit,
nr. marcă

Mandatar Nume titular BOPI prima
publicare

Clasificare după limitare Observatii

uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluși, suplimente alimentare de uz medical
pentru oameni și animale, dezinfectante,
fungicide, ierbicide, preparate și articole
dentare și produse medicinale pentru îngrijirea
dinților, apă medicinală de gură, preparate
farmaceutice pentru uz stomatologic, produse
medicinale pentru curățarea dinților, produse și
articole pentru igienă, suplimente alimentare şi
preparate dietetice de uz medical, suplimente
dietetice pe bază de propolis, alimente pentru
bebeluși, alimente dietetice de uz medical,
antioxidanți, băuturi (suplimente dietetice),
batoane care înlocuiesc o masă, ca supliment
nutritiv, pentru sporirea energiei, bomboane
medicinale, băuturi pe bază de vitamine,
ceai medicinal, preparate cu minerale și
vitamine, preparate dietetice și alimentare,
preparate multivitaminice, suplimente vitaminice
și minerale, plasturi şi materiale pentru
pansamente, remedii naturale și farmaceutice,
preparate cu extracte din plante medicinale,
alifii medicinale, aminoacizi de uz medical,
analeptice, analgezice, anestezice, antibiotice,
anticorpi, antidepresive, antidoturi, antiemetice
(antivomitive), antihistaminice, antipiretice,
antitoxine, antitusive, antivirale, balsamuri
de uz farmaceutic, balsamuri de uz medical,
băuturi minerale de uz medicinal, calmante,
compoziții farmaceutice, creme de protecție
medicinale, digestive, diuretice, dropsuri de
uz medical, elixiruri (preparate farmaceutice),
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depozit,
nr. marcă

Mandatar Nume titular BOPI prima
publicare

Clasificare după limitare Observatii

extracte din plante de uz medical, produse
chimico-farmaceutice, geluri antibacteriene,
geluri antiinflamatoare, ierburi medicinale,
infuzii din plante medicinale, laxative, loțiuni
de uz farmaceutic, loțiuni pentru îngrijirea
pielii (de uz medical), medicamente, picături
nazale de uz medical, picături pentru ochi,
picături pentru urechi, poțiuni (preparate)
medicinale, preparate antibacteriene, preparate
antiinflamatorii, preparate dermatologice,
preparate farmaceutice, preparate pentru
calmarea durerii, preparate și substanțe cu
minerale de uz medical, preparate și substanțe
farmaceutice, preparate cu vitamina a, preparate
cu vitamina b, preparate cu vitamina c,
preparate cu vitamina d, preparate pe baza de
vitamine sub forma de suplimente alimentare,
produse de panificaţie pentru diabetici adaptate
uzului medical, preparate antiparazitare,
preparate chimice pentru scopuri medicale,
pâine de uz terapeutic îmbogăţită cu vitamine,
siropuri de uz farmaceutic, șervețele impregnate
cu loțiuni farmaceutice, spray de gură medicinal,
sprayuri medicinale, săruri pentru scopuri
medicale, suplimente homeopate, uleiuri
medicinale, unguente de uz farmaceutic,
alcool medicinal, ape termale, lubrifianți de
uz medical, biocide, preparate și articole
sanitare, dezinfectanți și antiseptice, articole
absorbante pentru igiena personală, săpunuri și
detergenți medicinali și dezinfectanți, șampoane
medicinale, preparate pentru igienizarea aerului,
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Mandatar Nume titular BOPI prima
publicare
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soluții de curățare de uz medical, produse
pentru dezodorizarea și purificarea aerului,
sucuri de fructe pentru diabetici, adaptate pentru
uz medical., substanţe dietetice de uz medical,
spray-uri pentru gât.
30 - Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
faină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, plante aromatice
conservate, oțet, sosuri și alte condimente,
cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
amestecuri de ceai, amestecuri de pulberi de
ceai, băuturi din ceai nemedicinale, băuturi
pe bază de ceai (nemedicamentoase), ceaiuri
din plante, altele decât cele de uz medicinal,
esențe de ceai cu excepţia esenţelor eterice
şi a uleiurilor esenţiale, extracte de ceai cu
excepţia uleiurilor esenţiale, înlocuitori de ceai,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate făcute din
cereale, pâine, produse de patiserie şi cofetărie,
îngheţată comestibilă, batoane de cereale și
batoane energizante, dulciuri (bomboane),
bomboane mentolate, tablete de ciocolată
și gumă de mestecat, produse de patiserie,
prăjituri, tarte și biscuiți (prăjiturele), semințe
procesate, amidon și produsele acestora,
preparate coapte și drojdie, zahăr, miere,
sirop de melasă, îndulcitori naturali, glazuri
dulci și umpluturi, produse apicole, praf de
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publicare
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copt, sare, muştar, oţet, sosuri (condimente),
mirodenii, arome și condimente, gheață,
înghețată, iaurt înghețat și șerbeturi, grisine
subtiri, grisine groase, oţet, oţet din fructe, oţet
din vin, oţet aromat, quinoa prelucrată, paste de
quinoa, fructe goji uscate, siropuri aromatizate
(îndulcitori).

M 2022 02953 / INTELLEXIS SRL DIETMED - PRODUTOS
DIETETICOS E MEDICINAIS
SA

5 - modificată5 - Substanțe dietetice adaptate pentru
uz medical, cu excepția preparatelor
dermatologice topice.
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Modificări conform declarației prevăzută la art. 11 din Legea nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice, republicată

Număr depozit Număr marcă Lista de produse / servicii rezultată în urma
declarației prevăzută la art. 11 alin. (1) din Lege

Data înscrierii
modificării în

Registrul Mărcilor

M 2002 04023 052204 36 - Asigurări, afaceri financiare, afaceri monetare,
afaceri imobiliare, servicii bancare, servicii bancare
(acasă), lnvestiții de capital, compensare (financiară),
consultanță financiară, consultantă în asigurări, birouri
de credit, servicii de card de credit, emiterea de
carduri de credit, servicii de card de debit, evaluare
financiară (asigurări), servicii bancare (imobiliare),
schimb de bani, consultantă financiară, evaluare
financiară (asigurări), servicii bancare (imobiliare),
informație financiară, împrumuturi (finanțare),
management financiar, servicii de finanțare, transfer
de fonduri electronice, informații financiare, credite
în rate, emiterea de carduri de credit, management
financiar, schimb de bani, servicii bancare ipotecare,
bănci de economii, evaluări fiscale.

1655

M 2006 07974 078292 16 - Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale,necuprinse în alte clase, produse de
imprimerie, articole pentru legătorie, fotografii,
papetărie, adezivi (materiale colante) pentru papetărie
sau menaj, materiale pentru artişti, pensule, maşini
de scris şi articole de birou (cu excepţia mobilierului),
materiale de instruire sau învăţământ (cu excepţia
aparatelor), materiale plastice pentru ambalaj
(necuprinse în alte clase), caractere tipografice,
clişee, plăcuțe pentru mașimfe de tipărit adrese,
mașini pentru imprimare de adrese, benzi adezive
pentru papetărie sau menaj, dozatoare de bandă
adezivă (consumabile de birou), panouri publicitare
din hârtie sau carton, albume, almanahuri, invitații
(papetărie) acuarele, machete arhitecturale, table
aritmetice, palete de acuarele pentru artiști (acuarele),
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Data înscrierii
modificării în

Registrul Mărcilor

atlase, plase conice din hârtie, saci (pungi, plicuri)
din hârtie sau plastic, pentru ambalat, pungi pentru
microunde, saci de gunoi din hârtie sau plastic, bile
pentru pixuri cu rolă, bavete din hârtie, agrafe de
capsat hârtii, benzi de legătură (legarea cărților),
mostre biologice folosite în microscopie (materiale
didactice), table de scris, sugative, șabloane, aparate
și mașini pentru legătorii (echipamente de birou),
țesături pentru legătorii, cordoane pentru legătorii,
material pentru legarea cărților, suporturi pentru
cărți, broșuri, semne de cărți, cărți, învelitori pentru
sticle din carton sau hârtie, ambajale pentru sticle
din carton sau hârtie, funde din hârtie, cutii pentru
stilouri , cutii din carton sau hârtie, materiale de
ambalat cu bule, calendare, pânze pentru pictură,
hârtie carbon, articole din carton, tuburi din carton
carduri, carcasă pentru stampile (sigilii), cataloage,
cretă pentru litografie, suporturi de cretă, cretă
pentru marcare, creioane de cărbune, suporturi
pentru carnete de cecuri, cromoiitografii, benzi
pentru trabuce, planșete cu clame, agrafe pentru
birou, agrafe pentru bani, filtre din hârtie pentru
cafea, compasnri pentru desen, culegeri, panglici de
cerneală pentru imprimante de computer, benzi și
carduri din hârtie pentru înregistrarea programelor
computerizate, hârtie de copiator (papetărie), pastă
corectoare (articole de birou), cerneală corectoare
(heliografie), învelitoare din hârtie pentru ghivecele
de flori, coperte (papetărie), recipiente din hârtie
pentru creme, imprimante neelectrice pentru cârduri
de credit, cuțite pentru hârtie (articole de birou),
diagrame, dozatoare de bandă adezivă (articole
de birou), dosare pentru documente (papetărie),
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dispozitive de laminare ca articole de birou, huse
pentru sertare, din hârtie, parfumate sau nu, planșe
pentru desen, instrumente pentru desen, materiale
pentru desen, păduri de desenat, stilouri de desen,
piuneze, seturi de desen, echere pentru desen,
echere în t pentru desen, dispozitive de copiere, foi
cu cerneală pentru dispozitive de copiere, șevalete
pentru pictori, benzi elastice pentru birouri, hârtie
pentru electrocardiograf, șabloane de broderie,
plăci de gravură, gravuri, dispozitive pentru sigilarea
plicurilor, pentru birouri, plicuri (papetărie), radiere
pentru tabla de scris, produse de radiere, șabloane
pentru / ștergere, ace pentru gravare, prosoape
din hârtie pentru față, figurine (statuete) din papier
mache (pastă de hârtie), dosare (articole de birou),
rolă de folie din plastic pentru, paletizare, hârtie
de filtru, materiale filtrante (hârtie), filtre din hârtie
pentru cafea, degetare (articole de birou), învelitori
din hârtie pentru ghivecele de flori, bibliorafturi pentru
hârtii, forme, imprimate, stilouri cu cerneală, aparate
de francate pentru birou (ștanțare mașini), florare,
saci de gunoi din hârtie sau plastic, hărți geografice,
globuri pământești, lipici pentru papetărie sau menaj,
reprezentări grafice, reproduceri grafice, felicitări,
țesătură gumată pentru papetărie, bandă gumată
(papetărie), gume (adezivi) pentru papetărie sau
menaj, aparate pentru etichetare manuală, manuale,
șervețele din hârtie, suporturi pentru mâini pentru
pictori, specimene de manuscris pentru copiere, cutii
de pălării din carton, hectografe, secțiuni histologice
pentru scopuri didactice, suporturi pentru carnete de
cecuri, suporturi pentru ștampile (sigilii), suporturi
de pașapoarte, trafalete, hârtie igienică, imprimante
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neelectrice pentru cârduri de credit, cârduri pentru
index (papetărie), indexuri, tușuri, cerneală, bețe
pentru cerneală, pietre pentru cerneală (rezervoare
de cerneală), tușiere, panglici impregnate cu tuș,
panglici impregnate cu tuș pentru imprimantele de
computer, foi imprimate cu tuș pentru aparatele de
reproducere a documentelor, foi impregnate cu tuș
pentru aparate de duplicare, călimare, cuțite pentru
hârtie (articole de birou), etichete, altele decât din
material textil, aparate pentru laminat documente,
pentru birouri, registru principal (cărți) , tăvi pentru
scrisori, litere (caractere), pietre litografice, lucrări
litografice de artă, litografe, hârtie luminiscentă,
reviste (publicație periodică), copii multiplicate
(papetărie), cretă de marcare, suporturi pentru
pahare de bere, pungi pentru microunde, mașini
și aparate mimeografe, plastilină, mulaje pentru
plastilină (materiale pentru artiști), materiale de
modelare, pastă de modelat, ceară de modelat, cu
excepția celei de uz dentar, machete arhitecturale,
dispozitive pentru umezirea suprafețelor gumate
(articole de birou), dispozitive de umezite (articole
de birou), mulaje pentru plastilină (materiale pentru
artiști), cleme pentru bani, aparate pentru montarea
fotografiilor, felicitări muzicale, șervețele de hârtie
pentru demachiere, șervețele de hârtie pentru
masă, ziare, penițe, penițe din aur, aparate de
numerotare, numere (caractere), ștampile de anulare,
perforatoare de birou, articole de birou, cu excepția
mobilei, oleografe, materiale de ambalat fabricate
din amidon, hârtie de ambalat, carnete (papetărie),
carnete de scris, cutii de acuarele (articole folosite
în școală), pensule pentru pictură, tablouri (picturi)
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cu sau fără rame, pantografe (instrumente de
desen), hârtie pentru electrocardiograf, hârtie pentru
dispozitivele de înregistrat, cuțite pentru hârtie
(cuttere) (articole pentru birou), panglici din hârtie,
foi de hârtie (papetărie), benzi și cârduri din hârtie
pentru înregistrarea programelor computerizate,
hârtie cerată, greutăți pentru hârtie, hârtie pergament,
suporturi de pașapoarte, paste pentru papetărie
sau menaj, șabloane pentru croitorie, cutii de
stilouri, agrafe de stilouri, materiale pentru ștergerea
stilourilor, suporturi de creioane, suporturi de creioane
de grafit, creioane de grafit, ascuțitori electrice
sau neelectrice, creioane, suporturi pentru stilouri,
stilouri (articole de birou), cârduri perforate pentru
mașini de tricotat tip jacquard, publicații periodice,
gravuri fotografice, rame de fotografii, aparate pentru
montarea fotografiilor, fotografii/ imprimate, pancarte
din carton sau hârtie, naproane din hârtie, rolă
de folie din plastic, extensibilă pentru paletizare,
folie din plastic pentru ambalare, materiale plastice
pentru modelare, plăcuțe cu adrese pentru mașini
de adresare, portrete, timbre de corespondență,
cărți poștale, postere, tipărituri (gravuri), publicații
imprimate, orare imprimate, așternuturi pentru
imprimante, altele decât din material textile, reglet
pentru tipografi, forme de tipar, seturi portabile de
imprimare (articole de birou), caractere de tipografie,
prospecte, perforatoare (articole de birou), hârtie
pentru radiografii, reproduceri grafice, panglici din
hârtie, role pentru mașinile de scris, trafalete, produse
de radiere, linii de desen, palete pentru acuarele,
pentru artiști, articole pentru școală (papetărie)
albume, radiere pentru birouri, compuși de etanșare
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pentru papetărie, mașinide lipit pentru birouri, sigilii
(ștampile), pecete de sigiliu, ceară de sigilare, benzi
autoadezive pentru papetărie sau menaj, foi din
celuloză reciclată pentru ambalare, șabloane de
ștergere (scuturi), sigilii din hârtie, plăci cu denumiri
de firme din carton sau hârtie, folie de argint, condeie
de ardezie, cărți de cântece, bobine pentru panglicile
impregnate cu tuș, echere de desen, tușiere pentru
ștampile, suporturi pentru ștampile, suporturi pentru
creioane și stilouri, prese de capsare (articole
de biroii), material de ambalat făcut din amidon,
papetărie, steatit (creta croitorului), litere din oțel,
stilouri din oțel, cutii de matrițe, plăci de matrițe,
matrițe, șabloane (papetărie), abțibiluri (papetărie),
garnituri de masă din hârtie, fețe de masă din hârtie,
materiale didactice (cu excepția aparatelor), globuri
pământești, hârtie igienică, prosoape din hârtie,
pânză de calc, ace de punctare pentru desen, hârtie
de calc, șabloane de copiere, cartonașe, altele decât
pentru jocuri, tipare de transport (decalcomanie),
hârtie transparentă (papetărie), tăvi pentru sortarea
și numărarea banilor, tuburi din carton, caractere
(numerale și litere), taste pentru mașina de scris,
panglici pentru mașina de scris, mașini de scris
electrice sau neelectrice, aparate de viniete, panou
din filtre de celuloză (papetărie), hârtie din filtre
de celuloză, hârtie de ambalat, benzi de fixarea
instrumentelor de scris, radiere pentru tabla de scris,
pensule de scris, seturi de scris, casete pentru scris
(papetărie), instrumente de scris (seturi), materiale
de scris, cărți de scris sau colorat, suporturi pentru
fixarea instrumentelor de scris, hârtie de scris, tăblițe
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de scris, tablete de scris, hârtie xuan pentru caligrafie
și picturi chinezești.
29 - Carne, peşte, păsări, vânat, extracte din carne,
fructe şi legume conservate, uscate şi fierte, jeleuri,
dulceţuri, compoturi, ouă, lapte şi produse lactate,
uleiuri şi grăsimi comestibile, măduvă animală pentru
hrană, șuncă, slănină, bacon, cârnați de sânge,
caviar, mezeluri, scoici (nu vii), raci (nu vii), crustacee
(nu vii), substanțe grase pentru fabricarea grăsimilor
comestibile, fileuri de pește, alimente preparate
din pește, vânat (nu viu), gelatină pentru mâncare,
heringi, untură pentru mâncare, ficat, pate de ficat,
homari (nu vii), conserve de came, came sărată,
scoici (moluște), cu excepția celor vii, midii (nu vii),
stridii (nu vii), porc, păsări de curte (nu vii), creveți (nu
vii), proteine pentru consumul uman, somon, sardine,
cârnați, cârnați în aluat, languste, cu excepția celorvii,
seu comestibil, măruntaie, ton (cu excepția celor vii).
30 - Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca, sago,
înlocuitori de cafea, făină şi preparate făcute din
cereale, pâine, produse de patiserie şi cofetărie,
îngheţată comestibilă, miere, sirop de melasă,
drojdie, praf de copt, sare, muştar, oţet, sosuri
(condimente), mirodenii, gheaţă, lenibahar, dulciuri
cu migdale, pastă de migdale, semințe de anason
stelat, preparate aromatice alimentare, orz decojit
(decorticat), orz măcinat, clei de albine (propolis)
pentru uz uman, băuturi pe bază de ciocolată, băuturi
pe bază de cacao, băuturi pe bază de cafea, arome,
altele decât uleiuri esențiale pentru băuturi, lianți
pentru înghețată (înghețată comestibilă), biscuiți, turtă
dulce, chifle de pâine, firimituri, pudră de tort, torturi
arome pentru torturi, altele decât uleiurile esențiale,
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turte de orez, bomboane mentol, caperetcârameie
(bomboane), sare din țelină, preparate pe bază
de cereale, gumă de mestecat (nu pentru scopuri
medicale), cicoare (substitut de cafea), cipsuri
(produse din cereale), ciocolată, băuturi din ciocolată
cu lapte, băuturi pe bază de ciocolată, chow-chow
(condiment), dulciuri pentru decorarea pomilor
de crăciun, scorțișoară (condiment), cuișoare
(condiment), băuturi din cacao cu lapte, băuturi
din cafea cu lapte, arome de cafea, preparate
vegetale folosite ca substitute de cafea, dulciuri,
prăjiturele, sare pentru gătit, fulgi de porumb, făină
de porumb, mălai, floricele de porumb, porumb, copt,
cuscus (griș de grâu), biscuiți crocanți, înghețată,
curry (condiment), cremă din ouă și lapte, sosuri
pentru salate, esențe pentru alimente, cu excepția
uleiurilor eterice și uleiurilor esențiale, paste, alimente
făinoase, fermenți pentru paste, fulgi de ovăz, arome,
altele decât uleiurile esențiale, arome, altele decât
uleiurile esențiale, pentru băuturi, arome, altele
decât uleiurile esențiale, pentru prăjituri, fondante
(dulciuri), iaurt înghețat (înghetață, dulciuri), jeleuri
de fructe (dulciuri), ierburi de grădină, conservate
(asezonare), ghimbir (condiment), glucoză pentru uz
culinar, gluten preparat ca produs alimentar, arpacaș
pentru alimentație umană, erci, pe bază de lapte,
pentru alimente, halva, batoane de cereale bogate
în proteine, miere, ovăz decorticat, ceai cu gheață,
gheață comestibilă, infuzii, altele decât medicinale,
jeleuri din fructe (dulciuri), ketchup (sos), ferment,
lemn dulce (dulciuri), macaroons (patiserie), fulgi de
porumb, făină de porumb, porumb,copt, biscuiți de
malț, extract din malț alimentar, malț pentru consum
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uman, maltoză, marțipan, maioneză, plăcinte cu
carne, agenți de frăgezire a cărnii, de uz casnic,
mentă pentru dulciuri, melasă pentru alimente, musli,
făină de muștar, tăieței, nucșoară, fulgi de ovăz,
alimente pe bază de ovăz, terci de ovăz, clătite, pastă
din boabe de soia (condiment), pateuri (produse
de patiserie), bomboane cu arahide piper, biscuiți
petit- beurre, plăcinte, făină de cartofi alimentară,
pudră de prăjituri, pudre pentru înghețatăpraline,
sare pentru conservarea alimentelor, budinci, tarte,
ravioli, prăjiturele cu orez, gustări pe bază de orez,
lăptișor de matcă pentru consum uman, nu pentru
scopuri medicale, pesmet, șofran (asezonate), sare
pentru conservarea alimentelor, sandwich-uri, lianți
pentru cârnați, apă de mare pentru gătit, produse
de asezonare, griș, șerbeturi (înghețată), gustări pe
bază de cereale, gustări pe bază de orez, pastă din
boabe de soia (condiment), făină de soia, sos de soia,
rulouri, amidon alimentar, băț de lemn dulce (dulciuri),
preparate pentru frișcă, sushi, îndulcitori naturali,
tabbouleh, tacos, făină de tapioca alimentară, tarte,
agenți de îngroșate pentru gătirea alimentelor,
tortillas, turmeric alimentar, vanilie (aromă), vanilină
(substitut de vanilie), gofre, iaurt înghețat (înghețată,
dulciuri).
31 - Produse agricole, horticole, forestiere şi cereale,
necuprinse în alte clase, animale vii, fructe şi legume
proaspete, seminţe, plante şi flori naturale, alimente
pentru animale, malţ., alge destinate consumului
uman sau animal, roșcove de chile pentru consum
animal, migdale (fructe), preparate pentru îngrășarea
animalelor, produse alimentare pentru animale,
oxid de calciu pentru furaje, produse pentru deșeuri
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animale, obiecte comestibile de mestecat pentru
animale, animale vii, animale de menajerie, nisip
aromat (litieră) pentru animale de companie, resturi
de trestie de zahăr în stare brută, momeală de
pescuit, vie, scoarțe de copac brute, orz, fasole
proaspătă, roșcove, băuturi pentru animale de
companie, hrană pentru păsări, biscuiți pentru câini,
tărâțe, urluială (hrană pentru animale), animale de
prăsilă, bulbi de flori, tufișuri, reziduri din tratarea
grăunțelor de cereale, pentru hrana animalelor, turte
de oleaginoase, turte de arahide pentru animale,
turte de rapiță pentru vite, semințe de cereale,
neprelucrate, produse reziduale din cereale pentru
consumul animalelor, castane, proaspete, obiecte
comestibile de mestecat pentru animale, rădăcini
de cicoare, cicoare (salată), pomi de crăciun, fructe
citrice, boabe de cacao, crude, coajă de nucă de
cocos, nuci de cocos, nuci de cola, conuri de hamei,
conuri de pin, copra, plută neprelucrată, raci, vii,
crustacee, vii, castraveți, proaspeți, os de sepie
pentru păsări, reziduuri de distilerie, hrană pentru
animale, drojdie pentru consum animal, preparate
pentru păsări de curte cu ouă, ouă pentru incubație,
fertilizate, peste, viu, făină de pește pentru consumul
animale, icre de pește, moîneală de pescuit, vie, făina
de in (furaje), flori, uscate, pentru decorare, furaje,
alimente pentru animale de companie, reziduuri
de fructe (boască), zarzavaturi proaspete, semințe
de germeni (botanică), struguri, proaspeți, arpacaș
pentru păsări, alune de pădure, hamei, boabe de
ienupăr, praz, lămâi, linte, proaspătă, salată verde,
oxid de calciu pentru furaje, turbă pentru culcuș de
animale, preparate pentru îngrășarea animalelor,
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homari, vii, languste, vii, porumb, turte de porumb
pentru vite, malț pentru prepararea berii și distilare,
dovlecei, compost cu paie, ciuperci, proaspete, midii
vii, urzici, nuci (fructe), ovăz, măsline, proaspete,
ceapă, legume proaspete, portocale, stridii, vii,
palmieri (frunze de palmieri), făină de arahide pentru
animale, arahide (fructe), mazăre, proaspătă, ardei
(plantă), hârtie abrazivă (litieră) pentru animale
de companie, semințe de plante, plante, plante,
uscate, pentru decorare, polen (materie primă), cartofi
proaspeți, păsări de curte vii, rubarba, făină de orez
pentru furaje, orez neprelucrat, rădăcini pentru hrană,
tufe de trandafiri, sare pentru vite, castraveți de mare
vii, răsaduri, arbuști, ouă de viermi de mătase, viermi
de mătase, gazon, paie (furaje), nutreț fortifiant pentru
animale, trestie de zahar, cherestea neprelucrată,
trunchiuri de capaci, trufe, proaspete, plante de viță
de vie, grâu, așchii de lemn pentru fabricarea pastei
de lemn, coroane de flori naturale, drojdie pentru
consumul animalelor.
32 - Bere, ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi din fructe şi sucuri de fructe,
siropuri şi alte preparate pentru fabricarea băuturilor,
apă carbogazoasă, apă (băuturi), apă de masă,
sifon, aperitive fără alcool, must de bere, preparate
pentru fabricarea băuturilor, băuturi nealcoolice,
cidru, fără alcool, cocktailuri fără alcool, esențe
pentru prepararea băuturilor, extracte de hamei
pentru prepararea berii, extracte din fructe fără
alcool, băuturi din fructe fără alcool, sucuri de
fructe, nectaruri de fructe, nealcoolice, struguri,
nefermentat, băuturi nealcoolice pe bază de miere,
băuturi izotonice, cvas (băutură nealcoolică),
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limonade, preparate pentru fabricarea lichiorurilor,
ape care conțin oxid de litiu, must de malț, preparate
pentru fabricarea apei minerale, musturi, sirop de
migdale, pastile pentru băuturile efervescente/
gazoase, pulberi/prafuri pentru prepararea băuturilor
efervescente, sarsaparilla (băutură nealcoolică), apă
seltzer, șerbete (băuturi) / sorbete (băuturi), siropuri
pentru băuturi, siropuri pentru limonadă, suc de roșii
(băutură), sucuri de legume (băuturi), ape (băuturi),
băuturi pe bază de zer.
33 - Băuturi alcoolice (cu excepţia berii)., alcool din
orez, esențe alcoolice, extracte alcoolice, anason
(lichior), aperitive, arrack, băuturi distilate, bitter,
coniac, cidru, cocktail-uri, curacao, digestive (lichioruri
și spirturi), băuturi distilate, băuturi alcoolice care
conțin fructe, extrase alcoolice din fructe, gin,
hidromel (mied), kirsh, lichioruri, lichioruri mentolate,
perry, piquette, alcool de orez, rom, sake, băuturi
spirtoase, vodcă, whisky, vin.
35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou,
prelucrare administrativă de comenzi de marfă,
asistență în conducerea afacerilor, consultanță în
afaceri, informații pentru afaceri, consultanță în
managementul și organizarea afacerilor, prezentare
de produse în mediile de comunicare, în scopuri
de comercializare cu amănuntul, organizarea de
expoziții pentru scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de târguri pentru scopuri comerciale
sau publicitare, agenții de import-export, difuzare de
anunțuri publicitare, cercetări pentru afaceri, informații
și asistență comerciale pentru consumatori, cercetări
de piață, studii de piață, prezentarea produselor
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M 2009 03793 103410 43 - Servicii de alimentaţie publică, servicii de
cazare temporară, servicii de restaurant, servicii de
restaurant cu autosrvire, snack-baruri, servicii de
cantină, servicii de baruri, servicii de bufet, servicii de
cafenea, servicii de catering (mâncare și băutură),
închiriere de săli de reuniune, închiriere de scaune,
mese, veselă și lenjerie de masă, închirieri de spații
de cazare temporară, servicii oferite de moteluri,
pensiuni, case de vacanță.

din clasa 29 prin toate mijloacele de comunicare
pentru vânzarea cu amănuntul, servicii de comerț
cu amănuntul și cu ridicata a produselor din clasa
29, agenții de informații comerciale, asistență în
managementul comercial sau industrial.
39 - Transport, ambalarea şi depozitarea mărfurilor,
organizarea de călătorii, livrare de mărfuri, servicii de
manipulare și de încărcare a mărfii.
43 - Servicii de alimentaţie publică, servicii de cazare
publică, agenții de cazare (hoteluri, pensiuni),
închirieri de spații de cazare temporară, rezervări de
cazare temporară, pensiuni pentru animale, servicii
de bar, îmbarcare pentru animale, rezervări pensiuni,
pensiuni, închiriere de construcții transportabile,
cafenele, bufete cu autoservire, servicii oferite de
tabere de vacanță (cazare), furnizare de facilități de
camping, cantine, catering de alimente și băuturi,
case de vacanță, rezervare ia hotel, hoteluri, pensiuni,
moteluri, închiriere de scaune, mese, fețe de masă,
sticlărie, închiriere de săli de ședințe, rezervări de
spații de cazare temporară, închiriere de corturi,
restaurante, cămine de bătrâni, snack-baruri, case
turistice.
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M 2009 08812 105950 29 - Carne, peşte, păsări, vânat, extracte din carne,
fructe şi legume conservate, uscate şi fierte, jeleuri,
dulceţuri, compoturi, ouă, lapte şi produse lactate,
uleiuri şi grăsimi comestibile, măduvă animală pentru
hrană, șuncă, slănină, bacon, cârnați de sânge,
caviar, mezeluri, scoici (nu vii), raci (nu vii), crustacee
(nu vii), substanțe grase pentru fabricarea grăsimilor
comestibile, fileuri de pește, alimente preparate
din pește, vânat (nu viu), gelatină pentru mâncare,
heringi, untură pentru mâncare, ficat, pate de ficat,
homari (nu vii), carne conservată, conserve de carne,
carne sărată, scoici (moluște), cu excepția celor vii,
midii (nu vii), stridii (nu vii), porc, păsări de curte (nu
vii), creveți (nu vii), proteine pentru consumul uman,
somon, sardine, cârnați, cârnați în aluat, languste, cu
excepția celor vii, seu comestibil, măruntaie, ton (cu
excepția celor vii), anșoa.
35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou,
prelucrare administrativă de comenzi de marfă,
asistență în conducerea afacerilor, consultanță în
afaceri, informații pentru afaceri, consultanță în
managementul și organizarea afacerilor, prezentare
de produse în mediile de comunicare, în scopuri
de comercializare cu amănuntul, organizarea de
expoziții pentru scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de târguri pentru scopuri comerciale
sau publicitare, agenții de import-export, difuzare de
anunțuri publicitare, cercetări pentru afaceri, informații
și asistență comerciale pentru consumatori, cercetări
de piață, studii de piață, prezentarea produselor
din clasa 29 prin toate mijloacele de comunicare
pentru vânzarea cu amănuntul, servicii de comerț
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cu amănuntul și cu ridicata a produselor din clasa
29, agenții de informații comerciale, asistență în
managementul comercial sau industrial.
39 - Transport, ambalarea şi depozitarea mărfurilor,
organizarea de călătorii.
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M 2009 09283 109006 5 - Produse igienice pentru medicină, plasturi şi
materiale pentru pansamente, alimente pentru sugari,
benzi adezive pentru medicină, produse pentru
igienă.
10 - Suzete, tetine, biberoane, termometre de uz
medical, produse pentru bebeluşi, sterilizatoare, inele
gingivale, suport suzetă, pompă de sân.
16 - Hârtie, carton şi produse din aceste materiale,
necuprinse în alte clase, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, papetărie, adezivi
(materiale colante) pentru papetărie sau menaj,
materiale pentru artişti, pensule, maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor).
25 - Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului, cămăși, îmbrăcăminte
gata făcută, viziere (pălării), veste, îmbrăcăminte
impermeabilă, lenjerie de corp, tricouri, colanți,
pantaloni, chiloți, corsete, lenjerie de corp absorbantă
de transpirație, bretele pentru îmbrăcăminte, papuci
de casă, măști de somn, pantaloni pentru bebeluși,
bavete, nu din hârtie, șorțuri (haine), bandane (fulare).
28 - Jucării.
35 - Publicitate, gestionarea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, regruparea în avantajul
terţilor a produselor diverse (cu excepţia transportului
lor) permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod-toate aceste servicii doar în legătură
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M 2011 04849 116494 35 - Publicitate, conducererea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou, procesarea administrativă
a ordinelor de achiziție, marketing, relații publice,
servicii de comercializare cu amănuntul de articole
de îmbrăcăminte și accesorii de îmbrăcăminte,
servicii de vânzare cu amănuntul cu livrare prin poștă
pentru articole de îmbrăcăminte, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu îmbrăcăminte, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu încălțăminte,
organizarea de expoziții în scopuri comerciale sau
de publicitate, servicii de vânzare cu amănuntul
în domeniul vestimentar, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu genți, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu articole care servesc la
acoperirea capului, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu fire de cusut, servicii de vânzare cu

M 2010 06433 112902 35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, informații
si sfaturi comerciale pentru consumatori (magazin
de consiliere pentru consumatori), pezentare de
produse, prezentarea produselor prin toate mijloacele
de comunicare pentru vânzarea cu amănuntul,
promovarea vânzărilor pentru terți, servicii de agenții
de import export.
44 - Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă şi de îngrijire a frumuseţii pentru oameni
sau animale, servicii de agricultură, horticultură
şi de silvicultură, asistență medicală, chirurgie
estetică, chirurgie plastică, servicii de solar, servicii de
aromoterapie.

cu  produsele  din  clasele  5,  10,  16,  25  şi  28, 
import-export, lanţ de magazine.
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M 2012 02013 127211 29 - Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte din carne,
mezeluri, fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte, jeleuri, dulceţuri, compoturi, ouă,
lapte şi produse lactate, uleiuri şi grăsimi comestibile,
carne, pește, păsări și vânat, extracte din carne,
mezeluri, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă, lapte
și produse lactate, uleiuri și grăsimi comestibile, ajvar
(piper de conservare), albumină pentru uz culinar,
alginați pentru uz culinar, migdale râșnite, aloe vera
preparată pentru consum uman, anșoa, măduvă
animală pentru alimente, piure de mere, șuncă, fasole
conservată, caltaboș, caltaboș de sânge, bulion,

amănuntul în legătură cu materiale textile, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu îmbrăcăminți
de pardoseală, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu bijuterii, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la materiale textile pentru casă, servicii
de vânzare cu amănuntul ți cu ridicata în legătură cu
accesorii pentru îmbrăcăminte.
38 - Telecomunicaţii, servicii de buletine electronice
(servicii de telecomunicații), trimitere de mesaje.
39 - Transport, ambalare şi depozitare a mărfurilor,
organizare de călătorii, servicii de curierat (mesaje
sau mărfuri), livrarea bunurilor, livrarea bunurilor prin
comandă poștală, livrarea de colete, descărcarea
încărcăturilor, împachetarea bunurilor.
40 - Prelucrarea materialelor, tivirea țesăturilor, tăierea
 hainelor, impermeabilizarea șesăturilor,vopsirea 
hainelor, ignifugarea țesăturilor/ignifugarea
materialelor textile, servicii de separare a culorilor,
croitorie, condiționarea blănurilor, tratarea materialelor
textile.
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concentrate de bulion, preparate pentru fabricarea
bulionului, bulion, concentrate de bulion, unt, unt din
boabe din ciocolată, unt de cacao, unt de nuci de
cocos, unt de arahide, cremă de unt, caviar, mezeluri,
brânză, cipsuri din fructe, cipsuri de cartofi, unt din
boabe de ciocolată, scoici (nu vii), unt de cacao, unt
de cacao, unt de cocos deshidratat, concentrate de
bulion, concentrate de supă, sos de afine (compot),
raci, cu excepția celor vii, frișcă (produse lactate),
frișca bătută, cipsuri de cartofi, crochete crustacee,
cu excepția celor vii, fructe confiate, curmale, foi
etaje, lichior de ouă (non-alcoolic), pudră de ouă,
ouă de melci pentru consum, amestecuri de felii de
pâine care conțin grăsimi, substanțe grase pentru
fabricarea grăsimilor comestibile, alimente vegetale
fermentate (kimchi), fermenți de lapte pentru uz
culinar, file de pește, produse alimentare din pește,
hrană pentru pești pentru consum uman, icre de
pește procesate, fulgi de cartofi, alimente preparate
din pește, fructe glazurate, cipsuri de fructe, coji de
fructe, fructe conservate în alcool, pulpă de fructe,
salate de fructe, fructe gătite, gustări pe bază de
fructe, fructe cristalizate, fructe glazurate, fructe la
conservă, usturoi conservat, gelatină, cornișoni,
șuncă, heringi, humus (pastă de năut), clei de pește
pentru alimente, sucuri vegetale pentru gătit, chefir
(băutură din lapte), chefir (băutură din lapte), iaurt de
băut (băutură din lapte), iaurt de băut (băutură din
lapte), untură pentru alimente, alge de mare prăjite,
lecitină pentru uz culinar, linte conservată, ficat, pate
de ficat, homari, cu excepția celor vii, homari, cu
excepția celor vii, cipsuri de cartofi cu conținut redus
de grăsime, margarină, marmeladă, măduvă animală
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pentru alimente, gelatină din carne, albumină de
lapte, băuturi predominant din lapte, produse din
lapte, shake-uri din lapte, spumă de pește, pateuri
vegetale, ciuperci, conservate, moluște, nu vii, nuci
preparate, măsline conservate, ceapă conservată,
stridii, însă nu vii, paste de ficat, pate de ficat, unt
de arahide, arahide procesate, mazăre conservată,
pectină pentru uz culinar, coajă de fructe, murături,
polen preparat ca produs alimentar, porc, cipsuri de
cartofi, cipsuri de cartofi, fulgi de cartofi, chiftele din
cartofi, pudră de ouă, creveți, însă nu vii, caltaboș,
pulpă de fructe, stafide, cheag, salate de fructe,
salate de legume, somon, sardine, varză murată,
câmați, câmați în pastă, castraveți de mare, însă nu
vii, semințe procesate, semințe procesate de floarea
soarelui, ulei de susan, crustacee, cu excepția celor
vii, creveți, cu excepția celor vii, viermi de mătase
pentru consum uman, gustări pe bază de fructe,
preparate pentru supă, legume pentru supă, supe,
boabe de soia conservate alimentare, homari, însă
nu vii, seu pentru alimente, ulei de floarea soarelui
alimentar, tahini (pastă din semințe de susan), alge
marine prăjite, tofu, suc de roșii pentru gătit, pastă de
roșii, burtă, trufe conservare, ton, sucuri de legume
pentru gătit, salate de legume, preparate din supă de
legume, legume gătite, legume conservate ia cutie,
extracte de iarbă alimentare, zer, frișcă bătută, albuș
de ouă, iaurt, gălbenuș de ou.

M 2012 02445 122582 29 - Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte din carne,
fructe şi legume conservate, congelate, uscate
şi fierte, jeleuri, dulceţuri, compoturi, ouă, lapte
şi produse lactate, uleiuri şi grăsimi comestibile,
mezeluri, cârnați.
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31 - Cereale si produse agricole, horticole şi
forestiere, necuprinse în alte clase, animale vii, fructe
şi legume proaspete, seminţe, plante şi flori naturale,
alimente pentru animale, malţ, euraje, nutreț, fân,
preparate pentru îngrășarea animalelor, hrană pentru
păsări, hrană pentru animale, produse secundare
rezultate din procesarea cerealelor, pentru consum
animal/produse reziduale din cereale pentru consum
animal, terci de tărâțe pentru consum animal, făină
pentru animale, produse masticabile comestibile
pentru animale, deșeuri distilate pentru consum
animal, făină de in (nutreț), grăunțe (cereale), grăunțe
pentru consum animal, șroturi pentru păsări, var
pentru furajele animalelor, turtă de oleaginoase/turtă
pentru vite, hrană pentru animalele de companie,
nutreț de grajd pentru animale, paie (furaje), furaje
pentru fortifierea organismului animal.
35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, regruparea
la un loc în beneficiul terților a unei game variate de
bunuri (cu excepția transportului lor) pentru a permite
clienților să le vadă și să le achiziționeze cât mai
comod, aceste servicii pot fi furnizate prin intermediul
magazinelor de vânzare cu amănuntul, al punctelor
de vânzare cu ridicata, prin intermediul automatelor
pentru vânzarea de produse, al cataloagelor cu
comandă prin poștă sau prin mijloace electronice,
de exemplu prin intermediul site-urilor web sau al
emisiunilor de tip teleshopping, servicii de marketing,
coordonare, pregătire și organizare, organizarea
de expoziții în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de târguri în scopuri comerciale sau
publicitare, servicii de agenții de import-export.
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M 2012 02610 122195 5 - Produse farmaceutice şi veterinare, produse
igienice pentru medicină, alimente şi substanţe
dietetice de uz medical sau veterinar, alimente pentru
sugari, suplimente dietetice pentru uz uman şi pentru
animale, plasturi şi materiale pentru pansamente,
materiale pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje
dentare, dezinfectante, produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare, fungicide, ierbicide, preparate
pentru împrospătarea aerului, preparate pentru
purificarea aerului, alcool în scopuri farmaceutice,
anestezice, analgezice, antihelmintici, antibiotice:
preparate anticriptogamice, brățări antireumatice,
inele antireumatice, antiseptice, ceai astmatic,
otrăvuri bacteriene, preparate bacteriologice de
uz medical și veterinar, balsamuri de uz medical,
preparate balsamice de uz medical, preparate
medicinale pentru baie, săruri de baie de uz medical,
preparate terapeutice pentru baie, oxigen băi, săruri
pentru apă minerală băi, biocide, preparate biologice
de uz medical, ciment osos în scopuri chirurgicale
și ortopedice, buloane pentru culturi bacteriologice,
brățări de uz medical, preparate bronhodilatante,
preparate pentru tratamentul arsuri, bomboane de
uz medical, bomboane, medicamentoase, cărbune
de uz farmaceutic, preparate chimice de uz medical,
preparate chimice de uz farmaceutic, preparate
chimico-farmaceutice, preparate de curățare pentru
lentile de contact, deodorante pentru îmbrăcăminte
și textile, decocturi de uz farmaceutic, depurative,
preparate chimice pentru diagnosticul sarcinii,
dezinfectanți pentru toalete chimice, dezinfectanți
pentru igienă, preparate enzimatice de uz medical,
enzime de uz medical, produse pentru spălarea
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ochilor, febrifugi, cutii de prim ajutori (umplute),
germicide, ceaiuri din plante medicinale, hormoni
de uz medical, repelente pentru insecte, laxative,
alifii, loțiuni de uz farmaceutic, țesuturi impregnate
cu produse farmaceutice loțiuni, pastile de uz
farmaceutic, alcool medicinal, băuturi medicinale,
preparate medicinale pentru creșterea părului,
plante medicinale, infuzii medicamentoase, uleiuri
medicinale, rădăcini medicinale, ceai medicinal,
medicamente pentru uz dentar, medicamente pentru
uz uman, suplimente alimentare minerale, apă
minerală de uz medical, săruri de apă minerală,
preparate impermeabile, apă de gură de uz
medical, narcotice, unguente de uz farmaceutic,
opiacee, preparate pentru opoterapie, preparate
organoterapice, băile cu oxigen, paraziticide,
purgativi, inele antireumatism, săruri de uz medical,
șervetele sanitare, prosoape sanitare, sedative,
medicamente seroterapeutice, seruri, steroizi,
unguente pentru arsuri solare, supozitoare, apă
termală, tonice (medicamente), vaccinuri, vermifuge.
35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, strângerea
în beneficiul terților, a unei varietăți de bunuri (cu
excepția transportului acestora), permițând clienților
să le vizualizeze și să le cumpere în mod comod,
astfel de servicii pot fi furnizate prin magazine cu
amănuntul, magazine cu ridicata, prin cataloage de
comandă prin poștă sau prin mijloace de comunicare
electronice, de exemplu, prin intermediul site-
urilor web sau prin programe de televiziune, pentru
următoarele produse: produse farmaceutice și
veterinare, produse igienice pentru medicină,
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substanțe dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari, plasturi și materiale pentru pansamente,
materiale pentru plombarea dinților și pentru mulaje
dentare, dezinfectante, produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare, fungicide, ierbicide, preparate
pentru împrospătarea aerului, preparate pentru
purificarea aerului, alcool în scopuri farmaceutice,
anestezice, analgezice, antihelmintici, antibiotice:
preparate anticriptogamice, brățări antireumatice,
inele antireumatice, antiseptice, ceai astmatic,
otrăvuri bacteriene, preparate bacteriologice de
uz medical și veterinar, balsamuri de uz medical,
preparate balsamice de uz medical, preparate
medicinale pentru baie, săruri de baie de uz medical,
preparate terapeutice pentru baie, oxigen băi, săruri
pentru apă minerală băi, biocide, preparate biologice
de uz medical, ciment osos în scopuri chirurgicale
și ortopedice, buloane pentru culturi bacteriologice,
brățări de uz medical, preparate bronhodilatante,
preparate pentru tratamentul arsuri, bomboane de
uz medical, bomboane, medicamentoase, cărbune
de uz farmaceutic, preparate chimice de uz medical,
preparate chimice de uz farmaceutic, preparate
chimico-farmaceutice, preparate de curățare pentru
lentile de contact, deodorante pentru îmbrăcăminte
și textile, decocturi de uz farmaceutic, depurative,
preparate chimice pentru diagnosticul sarcinii,
dezinfectanți pentru toalete chimice, dezinfectanți
pentru igienă, preparate enzimatice de uz medical,
enzime de uz medical, produse pentru spălarea
ochilor, febrifugi, cutii de prim ajutori (umplute),
germicide, ceaiuri din plante medicinale, hormoni
de uz medical, repelente pentru insecte, laxative,

1677



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 06/2022

Număr depozit Număr marcă Lista de produse / servicii rezultată în urma
declarației prevăzută la art. 11 alin. (1) din Lege

Data înscrierii
modificării în

Registrul Mărcilor

alifii, loțiuni de uz farmaceutic, țesuturi impregnate
cu produse farmaceutice loțiuni, pastile de uz
farmaceutic, alcool medicinal, băuturi medicinale,
preparate medicinale pentru creșterea părului,
plante medicinale, infuzii medicamentoase, uleiuri
medicinale, rădăcini medicinale, ceai medicinal,
medicamente pentru uz dentar, medicamente pentru
uz uman, suplimente alimentare minerale, apă
minerală de uz medical, săruri de apă minerală,
preparate impermeabile, apă de gură de uz
medical, narcotice, unguente de uz farmaceutic,
opiacee, preparate pentru opoterapie, preparate
organoterapice, băile cu oxigen, paraziticide,
purgativi, inele antireumatism, săruri de uz medical,
șervetele sanitare, prosoape sanitare, sedative,
medicamente seroterapeutice, seruri, steroizi,
unguente pentru arsuri solare, supozitoare, apă
termală, tonice (medicamente), vaccinuri, vermifuge.

M 2012 03041 121252 17 - Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică
şi produse din aceste materiale necuprinse
în alte clase, produse din materiale plastice
semiprelucrate, materiale de călăfătuire, conducte
flexibile nemetalice, vată de sticlă pentru izolare, vată
minerală (pentru izolare), lână minerală (izolator),
țesătură din fibră de sticlă pentru izolație, mansoane
pentru țevi, nu din metal, mânuși izolatoare, banda
izolatoare, dopuri din cauciuc, garnituri.
19 - Materiale de construcţie nemetalice, conducte
rigide nemetalice pentru construcţie asfalt, smoală
şi bitum, construcţii transportabile nemetalice,
monumente nemetalice, toate aceste produse cu
exceptia asfaltului carton pentru constructii, cărămizi,
blocuri de pavaje, nu din metal, ciment, mortare
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pentru construcții, var, cherestea pentru construcții,
scânduri (lemn pentru construcții), grinzi, nu din
metal, cutii poștale din zidărie, produse bituninoase
pentru construcții, ferestre, nu din metale, scări
nemetalice, plăci si profile gips carton, ipsos, parchet,
pardoseli, uși, nu din metal, tocuri de uși, nu din
metal, pervaze nemetalice, paravane împotriva
insectelor, nemetalice, pardoseli cu parchet, plăci
de pavaj, material geotextil, gresie, mozaic pentru
construcții, ipsos pentru construcții.
35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, toate aceste
servicii în legătură cu produsele din clasele 17 şi
19., marketing, relații cu publicul, organizarea de
târguri pentru scopuri comerciale sau publicitare,
organizare de expoziții pentru scopuri comerciale
sau publicitare, consultanță în managementul
afacerilor și organizare, consultanță în managementul
personalului, actualizare de materiale publicitare,
închiriere de spațiu publicitar, închirierea minutelor
publicitare, distribuirea de materiale publicitare,
difuzare de materiale publicitare, informații comerciale
și consiliere pentru consumatori (magazin de
consiliere pentru consumatori), servicii de comerț,
comerț cu amănuntul și cu ridicata, vânzare prin
licitație publică, servicii de vânzare cu amănuntul, cu
ridicata si en-gros, agenții de import-export, servicii de
vânzări online, servicii de comerț online.

M 2012 03285 122563 16 - Hârtie, carton şi produse din aceste materiale,
necuprinse în alte clase, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, papetărie, adezivi
(materiale colante) pentru papetărie sau menaj,
materiale pentru artişti, pensule, maşini de scris şi
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articole de birou (cu excepţia mobilelor), materiale
de instruire sau învăţământ (cu excepţia aparatelor),
materiale plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte
clase), caractere tipografice, clişee, palete pentru
amestecarea acuarelelor pentru artiști, palete pentru
pictori, tăvi de vopsea, creioane (rechizite de birou),
acuarele (picturi), pânze pentru picturi, planșe de
desen, materiale pentru desen, materiale de scris,
instrumente de scris, cutii de vopsea, șervețele de
masă din hârtie, prosoape de hârtie, cutii din hârtie
sau carton, benzi autoadezive pentru papetărie sau
pentru uz casnic, cărți, periodice, cărți poștale, afișe
autocolante (rechizite de birou).
35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, marketing,
relații cu publicul, organizare de târguri pentru scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de expoziții
în scopuri comerciale sau publicitare, consultanță în
managementul afacerilor și organizare, consultanță în
managementul personalului, actualizare de materiale
publicitare, închiriere spațiu publicitar, închirierea
m inutelor publicitare pe mijloacele de comunicare,
distribuirea de materiale publicitare, informații
comerciale și consiliere pentru consumatori (magazin
de consiliere pentru consumatori), investigații de
afaceri, servicii de comerț, comerț cu amănuntul și
cu ridicata, servicii de vânzare prin licitație publică,
servicii de vânzare amănuntul, cu ridicata și en-gros,
agenții de import-export, servicii de vânzări online,
servicii de comerț online, publicare de texte.
36 - Asigurări, afaceri financiare, afaceri monetare,
afaceri imobiliare, evaluarea antichităților, evaluarea
obiectelor de artă, brokeraj, evaluarea bijuteriilor,
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consultanță financiară, evaluări fiscale, investiții,
investiții în fond, sponsorizare financiara.
37 - Reparaţii, recondiţionări, restaurări obiecte de
artă, edificii de cult şi istorice.
39 - Transport, ambalarea şi depozitarea marfurilor,
organizarea de călătorii, livrarea bunurilor.
40 - Tratament de materiale, legatorie, lipire,
inscripționare cu laser, gravura, șlefuire, procesarea
peliculelor cinematografice, developarea filmelor
fotografice, laminare, tipărire, informații pentru
tratarea materialelor, finisarea hârtiei, imprimarea
fotografică, tipărire fotografică, tipografie.
41 - Educaţie, instruire, divertisment, activităţi sportive
şi culturale, organizarea și conducerea de seminarii,
furnizarea de publicații electronice online, care nu pot
fi descărcate, organizarea și conducerea de colocvii,
organizarea și conducerea de congrese, organizarea
de concursuri (educație sau divertisment).
42 - Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi servicii
de cercetare şi de creaţie, referitoare la acestea,
servicii de analiză şi cercetare industrială, crearea
şi dezvoltarea calculatoarelor şi a programelor de
calculator, arhitectură, design de decor interior,
testarea materialelor, control de calitate.

M 2012 03735 122993 5 - Produse farmaceutice şi veterinare, produse
igienice pentru medicină, alimente şi substanţe
dietetice de uz medical sau veterinar, alimente pentru
sugari, suplimente dietetice pentru uz uman şi pentru
animale, plasturi şi materiale pentru pansamente,
materiale pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje
dentare, dezinfectante, produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare, fungicide, ierbicide, preparate
pentru împrospătarea aerului, preparate pentru
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purificarea aerului, alcool în scopuri farmaceutice,
anestezice, analgezice, antihelmintici, antibiotice:
preparate anticriptogamice, brățări antireumatice,
inele antireumatice, antiseptice, ceai astmatic,
otrăvuri bacteriene, preparate bacteriologice de
uz medical și veterinar, balsamuri de uz medical,
preparate balsamice de uz medical, preparate
medicinale pentru baie, săruri de baie de uz medical,
preparate terapeutice pentru baie, oxigen băi, săruri
pentru apă minerală băi, biocide, preparate biologice
de uz medical, ciment osos în scopuri chirurgicale
și ortopedice, buloane pentru culturi bacteriologice,
brățări de uz medical, preparate bronhodilatante,
preparate pentru tratamentul arsuri, bomboane de
uz medical, bomboane, medicamentoase, cărbune
de uz farmaceutic, preparate chimice de uz medical,
preparate chimice de uz farmaceutic, preparate
chimico-farmaceutice, preparate de curățare pentru
lentile de contact, deodorante pentru îmbrăcăminte
și textile, decocturi de uz farmaceutic, depurative,
preparate chimice pentru diagnosticul sarcinii,
dezinfectanți pentru toalete chimice, dezinfectanți
pentru igienă, preparate enzimatice de uz medical,
enzime de uz medical, produse pentru spălarea
ochilor, febrifugi, cutii de prim ajutori (umplute),
germicide, ceaiuri din plante medicinale, hormoni
de uz medical, repelente pentru insecte, laxative,
alifii, loțiuni de uz farmaceutic, țesuturi impregnate
cu produse farmaceutice loțiuni, pastile de uz
farmaceutic, alcool medicinal, băuturi medicinale,
preparate medicinale pentru creșterea părului,
plante medicinale, infuzii medicamentoase, uleiuri
medicinale, rădăcini medicinale, ceai medicinal,
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medicamente pentru uz dentar, medicamente pentru
uz uman, suplimente alimentare minerale, apă
minerală de uz medical, săruri de apă minerală,
preparate impermeabile, apă de gură de uz
medical, narcotice, unguente de uz farmaceutic,
opiacee, preparate pentru opoterapie, preparate
organoterapice, băile cu oxigen, paraziticide,
purgativi, inele antireumatism, săruri de uz medical,
șervetele sanitare, prosoape sanitare, sedative,
medicamente seroterapeutice, seruri, steroizi,
unguente pentru arsuri solare, supozitoare, apă
termală, tonice (medicamente), vaccinuri, vermifuge.
35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, strângerea,
în beneficiul terților, a unei varietăți de bunuri (cu
excepția transportului acestora), permițând clienților
să le vizualizeze și să le cumpere în mod comod,
astfel de servicii pot fi furnizate prin magazine cu
amănuntul, magazine cu ridicata, prin cataloage de
comandă prin poștă sau prin mijloace de comunicare
electronice, de exemplu, prin intermediul site-
urilor web sau prin programe de televiziune, pentru
următoarele produse: produse farmaceutice și
veterinare, produse igienice pentru medicină,
substanțe dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari, plasturi și materiale pentru pansamente,
materiale pentru plombarea dinților și pentru mulaje
dentare, dezinfectante, produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare, fungicide, ierbicide, preparate
pentru împrospătarea aerului, preparate pentru
purificarea aerului, alcool în scopuri farmaceutice,
anestezice, analgezice, antihelmintici, antibiotice:
preparate anticriptogamice, brățări antireumatice,
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inele antireumatice, antiseptice, ceai astmatic,
otrăvuri bacteriene, preparate bacteriologice de
uz medical și veterinar, balsamuri de uz medical,
preparate balsamice de uz medical, preparate
medicinale pentru baie, săruri de baie de uz medical,
preparate terapeutice pentru baie, oxigen băi, săruri
pentru apă minerală băi, biocide, preparate biologice
de uz medical, ciment osos în scopuri chirurgicale
și ortopedice, buloane pentru culturi bacteriologice,
brățări de uz medical, preparate bronhodilatante,
preparate pentru tratamentul arsuri, bomboane de
uz medical, bomboane, medicamentoase, cărbune
de uz farmaceutic, preparate chimice de uz medical,
preparate chimice de uz farmaceutic, preparate
chimico-farmaceutice, preparate de curățare pentru
lentile de contact, deodorante pentru îmbrăcăminte
și textile, decocturi de uz farmaceutic, depurative,
preparate chimice pentru diagnosticul sarcinii,
dezinfectanți pentru toalete chimice, dezinfectanți
pentru igienă, preparate enzimatice de uz medical,
enzime de uz medical, produse pentru spălarea
ochilor, febrifugi, cutii de prim ajutori (umplute),
germicide, ceaiuri din plante medicinale, hormoni
de uz medical, repelente pentru insecte, laxative,
alifii, loțiuni de uz farmaceutic, țesuturi impregnate
cu produse farmaceutice loțiuni, pastile de uz
farmaceutic, alcool medicinal, băuturi medicinale,
preparate medicinale pentru creșterea părului,
plante medicinale, infuzii medicamentoase, uleiuri
medicinale, rădăcini medicinale, ceai medicinal,
medicamente pentru uz dentar, medicamente pentru
uz uman, suplimente alimentare minerale, apă
minerală de uz medical, săruri de apă minerală,
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preparate impermeabile, apă de gură de uz
medical, narcotice, unguente de uz farmaceutic,
opiacee, preparate pentru opoterapie, preparate
organoterapice, băile cu oxigen, paraziticide,
purgativi, inele antireumatism, săruri de uz medical,
șervetele sanitare, prosoape sanitare, sedative,
medicamente seroterapeutice, seruri, steroizi,
unguente pentru arsuri solare, supozitoare, apă
termală, tonice (medicamente), vaccinuri, vermifuge.

M 2012 04114 121633 25 - Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului, îmbrăcăminte,
încălțăminte, articole care servesc la acoperirea
capului, șorțuri (îmbrăcăminte), cravate cu capătul
lat, pantaloni pentru copii (îmbrăcăminte), bandane
(fular), halate de baie, sandale de baie, papuci
de baie, căști de baie, slipuri de baie, costume de
baie, șorturi ue baie, pantofi pentru plajă, curele
(îmbrăcăminte), borsete pentru bani (îmbrăcăminte),
berete, bavete, nu din hârtie, șaluri din pene
(lănțișoare), corsete (lenjerie), carâmburi, cizme,
ghete de sport, ghete de ski, bretele pentru
îmbrăcăminte, brassiere, camizole, cozoroace de
caschete, șepci (articole pentru acoperirea capului),
cască de duș, sutane, protecții pentm guler, gulere
(îmbrăcăminte), combinezoare (îmbrăcăminte),
corsete, corsete (lenjerie de corp), costume de
bal mascat, butoni, gulere detașabile, chiloți
(îmbrăcăminte), dosuri pentm rochii, rochii halate,
căști de protecție pentm urechi (îmbrăcăminte),
pantofi sau sandale esparto, veste de pescuit,
fitinguri din metal pentm încălțăminte, ghete de
fotbal, crampoane pentm ghete de fotbal, pantofi
de fotbal, saci de picioare neîncălzite electric,
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fitinguri de metal pentru încălțăminte, tocuri pentru
încălțăminte, dispozitive anti-alunecare pentru
încălțăminte, vârfuri pentru încălțăminte, carâmburi,
bombeuri pentru încălțăminte, carcase de pălării
(schelet), cape din blană, blănuri (încălțăminte),
gabardină (îmbrăcăminte), curele de ghete, curele,
galoși, jartiere, centuri mănuși (îmbrăcăminte),
halat, pantofi pentru gimnastică, cizme scurte,
carcase de pălării (schelete), pălării, pălării din hârtie
(îmbrăcăminte), bentițe (îmbrăcăminte), tocuri pentru
încălțăminte, întăritoare de călcâi pentru încălțăminte,
întăritoare de călcâi pentru ciorapi, tocuri, glugi
(îmbrăcăminte), ciorapi de damă, branțuri jachete
(îmbrăcăminte), jachete matlasate (îmbrăcăminte),
tricouri (îmbrăcăminte), rochii bluzate, bluzoane
(pulovere), tricotaje (îmbrăcăminte), ghete dantelate,
trusouri pentru copii (îmbrăcăminte), jambiere,
egări (jambiere), egări (pantaloni), lenjerie de corp,
dosuri (piese vestimentare), uniforme, patrafire,
mantilă, măști de ochi pentru somn, costume de bal
mascat, mitre (pălării), mitre (pălării), mănuși cu un
dege, t centuri pentru bani (îmbrăcăminte), protecții
pentru urechi (îmbrăcăminte), cravate, aplicații anti-
alunecare pentru încălțăminte, haine de stradă,
salopete, paltoane, pijamale, pantaloni, pălării din
hârtie (îmbrăcăminte), hanorace, corozoace de șepci,
pelerine, mantale îmblănite, jupe, sarafane, batiste
de buzunar, buzunare pentru îmbrăcăminte, poncho,
pulovere, pijamale, dosuri (piese vestimentare),
halate de baie sandale, sariuri, sarong, eșarfe, batice,
fulare, șaluri, dosuri pentru rochii, plastron, plătci de
cămăși, cămăși antofi, cămăși cu mânecă scurtă,
suporturi pentru umeri, caschete de duș, maiouri,
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ghete de schi, mănuși de schi, fuste, băști, măști
de somn, papuci, slipuri (lenjerie intimă), halat de
lucru, bretele pentru susținerea șosetelor, șosete, tălpi
pentru încălțăminte, protecții pentru ghete, ghete de
sport, tricouri de sport, pantofi de sport, bretele de
susținere pentru ciorapi, ciorapi, întărituri de călcâi
pentru ciorapi de damă, absorbant de perspirație
pentru ciorapi, cape de blană, curele pentru ghete,
crampoane pentru ghete de fotbal, jachete matlasate
(îmbrăcăminte), costume, costume de baie, viziere
de soare, bretele, absorbante perspirante pentru
lenjerie de corp (lenjerie de corp), pulovere, costume
de baie, chiloți (lenjerie de corp), tricouri cu mânecă
scurtă, colanți, vârfuri pentru încălțăminte, togi,
jobene, paltoane, bretele pentru pantaloni, pantaloni,
șorturi pentru baie, turbane, lenjerie de corp, lenjerie
de corp antiperspirantă, lenjerie de corp, chiloți,
lenjerie de corp antiperspirantă, uniforme, bombeuri
pentru încălțăminte, voaluri (îmbrăcăminte), veste,
veste de pescuit, viziere (confecționare de pălării),
jachete, bombeuri pentru încălțăminte, costume din
neopren pentru schi pe apă, basmale, pantofi din
lemn, manșete (îmbrăcăminte), plătci de cămăși.

M 2012 04115 121634 25 - Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole
care servesc la acoperirea capului, șorțuri,
(îmbrăcăminte), cravate cu capătul lat, pantaloni
pentru copii (îmbrăcăminte), bandane (fular), halate
de baie, sandale de baie, papuci de baie, căști de
baie, slipuri de baie, costume de baie, șorturi de
baie, pantofi pentru plajă, curele (îmbrăcăminte),
borsete pentru bani (îmbrăcăminte), berete, bavete,
nu din hârtie, șaluri din pene (lănțișoare), corsete
(lenjerie), carâmburi, cizme, ghete de sport, ghete de

1687



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 06/2022

Număr depozit Număr marcă Lista de produse / servicii rezultată în urma
declarației prevăzută la art. 11 alin. (1) din Lege

Data înscrierii
modificării în

Registrul Mărcilor

1688

ski, bretele pentru îmbrăcăminte, brasiere pantaloni
de călărie, camizole, cozoroace de caschete, șepci
(articole pentru acoperirea capului), cască de
duș, sutane, haine, protecții pentru guler, gulere
(îmbrăcăminte), combinezoare (îmbrăcăminte),
corsete, corsete (lenjerie de corp), costume de
bal mascat, butoni, gulere detașabile, chiloți
(îmbrăcăminte), dosuri pentru rochii, rochii halate,
căști de protecție pentru urechi (îmbrăcăminte),
pantofi sau sandale esparto, veste de pescuit,
fitinguri din metal pentru încălțăminte, ghete de
fotbal, crampoane pentru ghete de fotbal, pantofi
de fotbal, saci de picioare neîncălzite electric,
fitinguri de metal pentru încălțăminte, tocuri pentru
încălțăminte, dispozitive anti-alunecare pentru
încălțăminte, vârfuri pentru încălțăminte, carâmburi,
bombeuri pentru încălțăminte, carcase de pălării
(schelet), cape din blană, blănuri (încălțăminte),
gabardină (îmbrăcăminte), curele de ghete, curele,
galoși, jartiere, centuri mănuși (îmbrăcăminte),
halat, pantofi pentru gimnastică, cizme scurte,
carcase de pălării (schelete), pălării, pălării din hârtie
(îmbrăcăminte), bentițe (îmbrăcăminte), tocuri pentru
încălțăminte, întăritoare de călcâi pentru încălțăminte,
întăritoare de călcâi pentru ciorapi, tocuri, glugi
(îmbrăcăminte), ciorapi de damă, branțuri jachete
(îmbrăcăminte), jachete matlasate (îmbrăcăminte),
tricouri (îmbrăcăminte), rochii bluzate, bluzoane
(pulovere), tricotaje (îmbrăcăminte), ghete dantelate,
trusouri pentru copii (îmbrăcăminte), jambiere,
egări (jambiere), egări (pantaloni), lenjerie de corp,
dosuri (piese vestimentare), uniforme, patrafire,
mantilă, măști de ochi pentru somn, costume de bal
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mascat, mitre (pălării), mitre (pălării), mănuși cu un
deget, centuri pentru bani (îmbrăcăminte), protecții
pentru urechi (îmbrăcăminte), cravate, aplicații anti-
alunecare pentru încălțăminte, haine de stradă,
salopete, paltoane, pijamale, pantaloni, pălării din
hârtie (îmbrăcăminte), hanorace, corozoace de șepci,
pelerine, mantale îmblănite, jupe, sarafane, batiste
de buzunar, buzunare pentru îmbrăcăminte, poncho,
pulovere, pijamale, dosuri (piese vestimentare),
halate de baie, sandale, sariuri, sarong, eșarfe,
batice, fulare, șaluri, dosuri pentru rochii, plastron,
plătci de cămăși, cămăși pantofi, cămăși cu mânecă
scurtă, suporturi pentru umeri, caschete de duș,
maiouri, ghete de schi, mănuși de schi, fuste, băști,
măști de somn, papuci, slipuri (lenjerie intimă), halat
de lucru, bretele pentru susținerea șosetelor, șosete,
tălpi pentru încălțăminte, protecții pentru ghete, ghete
de sport, tricouri de sport, pantofi de sport, bretele de
susținere pentru ciorapi, ciorapi, întăritori de călcâi
pentru ciorapi de damă, absorbant de perspirație
pentru ciorapi, cape de blană, curele pentru ghete,
crampoane pentru ghete de fotbal, jachete matlasate
(îmbrăcăminte), costume, costume de baie, vizier
de soare, bretele, absorbante perspirante pentru
lenjerie de corp (lenjerie de corp), pulovere, costume
de baie, chiloți (lenjerie de corp), tricouri cu mânecă
scurtă, colanți, vârfuri pentru încălțăminte, togi,
jobene, paltoane, bretele pentru pantaloni, pantaloni,
șorturi pentru baie, turbane, lenjerie de corp, lenjerie
de corp antiperspirantă, lenjerie de corp, chiloți,
lenjerie de corp antiperspirantă, uniforme, bombeuri
pentru încălțăminte, voaluri (îmbrăcăminte), veste,
veste de pescuit, viziere (confecționare de pălării),
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jachete, bombeuri pentru încălțăminte, costume din
neopren pentru schi pe apă, basmale, pantofi din
lemn, manșete (îmbrăcăminte), plătci de cămăși.

M 2012 04559 122456 6 - Metale comune şi aliajele lor, materiale de
construcţie metalice, construcţii transportabile
metalice, materiale metalice pentru căile ferate,
cabluri şi fire metalice neelectrice, produse de
lăcătuşerie şi feronerie metalică, tuburi metalice,
case de bani, produse metalice necuprinse în alte
clase, minereuri, țiglă metalică, jgheaburi din metal,
burlane metalice, oțel brut sau semiprelucrat, panouri,
garduri metalice, stâlpi metalici, capace pentru sticle
metalice, porți metalice, balamale din metal, sârmă
din metal comun, țevi din metal, scări metalice,
șuruburi metalice, cuie, dibluri metalice, saibe și
piulițe metalice, fire metalice pentru legare, cârlige
(feronerie metalică), feronerie uși, feronerie ferestre,
tocuri și pervaze metalice, cleme metalice pentru
cabluri și țevi, coltare de îmbinare pentru construcții,
plăci de îmbinare metalice, conexpanduri, ancore
metalice, lanțuri metalice, funii metalice, chingi
metalice, scripeți din metal, alții decât pentru mașini,
lacăte, seifuri (cutii tari), cutii de valori, grătare din
metal, mufe din metal, coturi din metal pentru țevi,
dopuri din metal, țevi din metal, rigole din metal, țevi
drenaj din metal, balamale metalice.
17 - Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
produse din aceste materiale necuprinse în alte
clase, produse din materiale plastice semiprelucrate,
materiale de călăfătuire, etanşare şi izolare, conducte
flexibile nemetalice, vata de sticla pentru izolare, vată
minerală (pentru izolare), lână minerală (izolator),
țesătură din fibră de sticlă pentru izolație, mansoane
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pentru țevi nu din metal, mânuși izolatoare, banda
izolatoare, dopuri din cauciuc, garnituri.
19 - Materiale de construcţie nemetalice, conducte
rigide nemetalice pentru construcţii, asfalt, smoală
şi bitum, construcţii transportabile nemetalice,
monumente nemetalice, cărămizi, blocuri de pavaj,
nu din metal, ciment, mortare pentru construcții,
var, cherestea pentru construcții, scânduri (lemn
pentru construcții), grinzi, nu din metal, cutii poștale
din zidărie, produse bituminoase pentru construcții,
ferestre, nu din metal, scări, nu din metal, plăci
și profile gips carton, ipsos, parchet, pardoseli,
pardoseli prchet, uși, nu din metal, tocuri, nu din
metal, pervaze nemetalice, paravane împotriva
insectelor, nemetalice, pardoseli cu parchet, plăci de
pavaj, material geotextil, gresie pentru construcții,
mozaic pentru construcții, piatră decorativă, ipsos
pentru construcții.
20 - Mobile, oglinzi, rame, produse (necuprinse în alte
clase) din lemn, plută, trestie, stuf, rachită, corn, os,
fildeş, fanoane de balenă, solz, ambra, sidef, spumă
de mare, înlocuitori ai tuturor acestor materiale sau
din materiale plastice, dibluri nemetalice, șuruburi
nemetalice, fitinguri de uși, nemetalice, mânere de
uși, nemetalice, zăvoare nemetalice, opritoare, nu din
metal, șine pentru perdele, jaluze de interior (mobilă),
perne, saltele, rafturi de biblioteci, oglinzi de mână
(oglinzi de toaletă), cuiere (mobilier), scaune, fotolii,
tabureți, canapele, mese (mobilier), mânere, nu din
metal.
21 - Ustensile şi recipienti pentru menaj sau
bucătărie, piepteni şi bureţi, perii (cu excepţia
pensulelor), material pentru perii, material
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M 2012 04872 122441 5 - Produse farmaceutice şi veterinare, produse
igienice pentru medicină, alimente şi substanţe
dietetice de uz medical sau veterinar, alimente
pentru sugari, suplimente dietetice pentru uz uman
şi pentru animale, plasturi şi materiale pentru
pansamente, materiale pentru plombarea dinţilor
şi pentru mulaje dentare, dezinfectante, produse

pentru curăţare, bureţi metalici, sticlă brută sau
semiprelucrată (cu excepţia sticlei pentru construcţii),
sticlărie, porţelan şi faianţă necuprinse în alte clase,
mănuși pentru grădinărit, găleți, mături, farase,
mopuri, ligheane, lavete pentru curățat, mese de
călcat, stropitori, ghivece, jardiniere, coșuri de
gunoi, borcane de sticlă (balon de sticlă), damigene,
bidoane, dozatoare de săpun, suporturi de săpun,
suporturi hârtie igienică, rafturi de uscare pentru
spălare.
35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, organizarea
de târguri pentru scopuri comeciale sau publicitare,
organizarea de expoziții în scopuri comerciale
sau publicitare, consultanță în managementul
afacerilor și organizare, consultanță în managementul
personalului, actualizare de materiale publicitare,
închiriere de spațiu publicitar, închirierea minutelor
publicitare, distribuirea de materiale publicitare,
difuzare de materiale publicitare, informații comerciale
și consiliere pentru consumatori (magazin de
consiliere pentru consumatori), servicii de comerț,
comerț cu amănuntul și cu ridicata, vânzare prin
licitație publică, servicii de vânzare cu amănuntul, cu
ridicata și en-gros, agenții de import-export, servicii de
vânzări online, servicii de comerț online.
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M 2012 05042 128578 29 - Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte din carne,
fructe şi legume conservate, congelate, uscate
şi fierte, jeleuri, dulceţuri, compoturi, ouă, lapte

pentru distrugerea animalelor dăunătoare, fungicide,
ierbicide, creme pentru uz farmaceutic, bomboane
farmaceutice, preparate chimice pentru scopuri
farmaceutice, elixiruri (preparate farmaceutice),
șervețele sanitare, antiseptice, alifii, unguente pentru
scopuri farmaceutice, ceaiuri din plante pentru scopuri
medicale, siropuri pentru scopuri farmaceutice.
31 - Cereale si produse agricole, horticole, forestiere,
necuprinse în alte clase, fructe şi legume proaspete,
seminţe, plante şi flori naturale, alimente pentru
animale, malţ.
35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, servicii de
vânzare pentru preparate farmaceutice, veterinare
și sanitare și produse medicale, servicii de vânzare
cu amănuntul de preparate farmaceutice, veterinare
și sanitare și de produse medicale, servicii de
vânzare cu amănuntul sau en-gros pentru preparate
farmaceutice, veterinare și sanitare și produse
medicale, marketing, relații cu publicul, organiarea
de târguri pentru scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de expoziții pentru scopuri comerciale
sau publicitare, servicii de vânzare cu amănuntul
de preparate farmaceutice și sanitare și de produse
medicale, servicii de vânzare cu amănuntul online
referitoare la produse cosmetice și farmaceutice,
studii de marketing, servicii de informare și de
consiliere comercială pentru consumatori (magazin
de consiliere pentru consumatori), servicii de vânzări
online, servicii de comerț online.
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şi produse lactate, uleiuri şi grăsimi comestibile,
mezeluri, cărnați.
30 - Făină şi preparate făcute din cereale, pâine,
produse de patiserie şi cofetărie.
31 - Cereale şi produse agricole, horticole, forestiere,
necuprinse în alte clase, animale vii, fructe şi legume
proaspete, seminţe, plante şi flori naturale, alimente
pentru animale, malţ, furaje, nutreț, fân, preparate
pentru îngrășarea animalelor, hrană pentru păsări,
hrană pentru animale, produse secundare rezultate
din procesarea cerealelor, pentru consum animal,
produse reziduale din cereale pentru consum animal,
terci de tărâțe pentru consum animal, făină pentru
animale, produse masticabile comestibile pentru
animale, deșeuri distilate pentru consum animal,
făină de in (nutreț), grăunțe (cereale), grăunțe pentru
consum animal, șroturi pentru păsări, var pentru
furajele animalelor, turtă de oleaginoase, hrană
pentru animalele de companie, nutreț de grajd
pentru animale, paie (furaje), furaje pentru fortifierea
organismului animal.
35 - Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou, toate
aceste servicii referitoare la produsele: carne,
peşte, păsări şi vânat, extracte din carne,fructe
şi legume conservate, congelate, uscate şi fierte,
jeleuri, dulceţuri, compoturi, ouă, lapte, produse
lactate, uleiuri şi grăsimi comestibile, făină şi
preparate făcute din cereale, pâine, produse
de patiserie şi cofetărie,cereale şi produseagricole, 
horticole şi forestiere, animale vii, fructe şi  legume 
proaspete, seminţe, plante şi flori naturale,
harnaşamente pentru animale şi malţ.
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39 - Transport, ambalarea şi depozitarea marfurilor,
organizarea de călătorii.
44 - Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă şi de îngrijire a frumuseţii pentru oameni
sau animale, servicii de agricultură, horticultură şi de
silvicultură, servicii de creștere a animalelor.

M 2012 05186 122645 5 - Produse farmaceutice şi veterinare, produse
igienice pentru medicină, alimente şi substanţe
dietetice de uz medical sau veterinar, alimente pentru
sugari, suplimente dietetice pentru uz uman şi pentru
animale, plasturi şi materiale pentru pansamente,
materiale pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje
dentare, dezinfectante, produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare, fungicide, ierbicide, preparate
pentru împrospătarea aerului, preparate pentru
purificarea aerului, alcool în scopuri farmaceutice,
anestezice, analgezice, antihelmintici, antibiotice:
preparate anticriptogamice, brățări antireumatice,
inele antireumatice, antiseptice, ceai astmatic,
otrăvuri bacteriene, preparate bacteriologice de
uz medical și veterinar, balsamuri de uz medical,
preparate balsamice de uz medical, preparate
medicinale pentru baie, săruri de baie de uz medical,
preparate terapeutice pentru baie, oxigen băi, săruri
pentru apă minerală băi, biocide, preparate biologice
de uz medical, ciment osos în scopuri chirurgicale
și ortopedice, buloane pentru culturi bacteriologice,
brățări de uz medical, preparate bronhodilatante,
preparate pentru tratamentul arsuri, bomboane de
uz medical, bomboane, medicamentoase, cărbune
de uz farmaceutic, preparate chimice de uz medical,
preparate chimice de uz farmaceutic, preparate
chimico-farmaceutice, preparate de curățare pentru
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lentile de contact, deodorante pentru îmbrăcăminte
și textile, decocturi de uz farmaceutic, depurative,
preparate chimice pentru diagnosticul sarcinii,
dezinfectanți pentru toalete chimice, dezinfectanți
pentru igienă, preparate enzimatice de uz medical,
enzime de uz medical, produse pentru spălarea
ochilor, febrifugi, cutii de prim ajutori (umplute),
germicide, ceaiuri din plante medicinale, hormoni
de uz medical, repelente pentru insecte, laxative,
alifii, loțiuni de uz farmaceutic, țesuturi impregnate
cu produse farmaceutice loțiuni, pastile de uz
farmaceutic, alcool medicinal, băuturi medicinale,
preparate medicinale pentru creșterea părului,
plante medicinale, infuzii medicamentoase, uleiuri
medicinale, rădăcini medicinale, ceai medicinal,
medicamente pentru uz dentar, medicamente pentru
uz uman, suplimente alimentare minerale, apă
minerală de uz medical, săruri de apă minerală,
preparate impermeabile, apă de gură de uz
medical, narcotice, unguente de uz farmaceutic,
opiacee, preparate pentru opoterapie, preparate
organoterapice, băile cu oxigen, paraziticide,
purgativi, inele antireumatism, săruri de uz medical,
șervetele sanitare, prosoape sanitare, sedative,
medicamente seroterapeutice, seruri, steroizi,
unguente pentru arsuri solare, supozitoare, apă
termală, tonice (medicamente), vaccinuri, vermifuge.
35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, prelucrarea
administrativă a comenzilor de cumpărare, actualizare
de material publicitar, diseminarea materiei
publicitare, închiriere de spațiu publicitar, informații
comerciale și sfaturi pentru consumatori (magazin
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de consiliere pentru consumatorii), analiză preț
de cost, cercetare în afaceri, informații comerciale
și consiliere pentru consumatori [magazin de
consiliere pentru consumatori], prezentarea
mărfurilor pe mijloace de comunicare, în scopuri
de vânzare cu amănuntul, compilarea informațiilor
în baze de date computerizate: diseminarea
materialelor publicitare, distribuirea de mostre,
servicii de consultanță pentru afaceri management,
asistență administrativă (comercială sau industrială),
fișier computerizat de management, cercetare
de piața, studii de marketing, modelare pentru
publicitate sau promovare a vânzărilor, publicitate
on-line pe o rețea de calculatoare, organizarea
de expoziții în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de târguri pentru scopuri comerciale sau
publicitare, procesarea administrativă a comenzilor
de cumpărare, prezentarea mărfurilor pe suporturi de
comunicare pentru scopuri de vânzare cu amănuntul,
promovarea vânzărilor pentru alții, distribuția de
eșantioane, decorarea vitrinelor, sistematizarea
informațiilor în baze de date computerizate, servicii de
telemarketing, târguri comerciale (organizare de) în
scopuri comerciale sau publicitare.

M 2012 05271 123696 29 - Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte din carne,
fructe şi legume conservate, congelate, uscate şi
fierte, jeleuri, dulceţuri, compoturi, ouă, lapte şi
produse lactate, uleiuri şi grăsimi comestibile, bulion,
chipsuri de cartofi, crochete, humus (pastă de năut),
supe.
30 - Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate făcute din
cereale, pâine, produse de patiserie şi cofetărie,
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M 2012 05446 122646 5 - Produse farmaceutice şi veterinare, produse
igienice pentru medicină, alimente şi substanţe

îngheţată comestibilă, zahăr, miere, sirop de melasă,
drojdie, praf de copt, sare, muştar, oţet, sosuri
(condimente), mirodenii, gheaţă, pizza, băuturi pe
bază de ciocolată, băuturi pe bază de cacao, băuturi
pe bază de cafea, băuturi pe bază de ceai, paste
alimentare făinoase, ceai cu gheață, ketchup [sos],
ravioli, pesto [sos], maioneză, paste, sandviciuri,
spaghete.
35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou., strângerea
la un loc, în beneficiul terțlior, a unor produse diverse
[exceptând transportul) pentru a permite clienților să
le vadă și să le achiziționeze cât mai comod, aceste
servicii pot fi asigurate de magazine en gros sau en
detail, prin cataloage de vânzare prin corespondență
sau prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor de
teleshopping, procesarea administrativă a ordinelor
de comandă, închirierea spațiilor publictitare,
informații și consiliere comercială pentru consumatori
[consiliere consumatori], prezentarea produselor
în medii de comunicare pentru retail, organizarea
de expoziții în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de târguri în scopuri comerciale sau
publicitare, închirierea timpului publicitar în mediile de
comunicare.
39 - Transport, ambalarea şi depozitarea marfurilor,
organizarea de călătorii., livrări de produse.
43 - Servicii de alimentaţie publică, servicii de
cazare temporară, catering de alimente și băuturi,
restaurante, restaurante cu autoservire, snack-baruri.
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dietetice de uz medical sau veterinar, alimente pentru
sugari, suplimente dietetice pentru uz uman şi pentru
animale, plasturi şi materiale pentru pansamente,
materiale pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje
dentare, dezinfectante, produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare, fungicide, ierbicide, preparate
pentru împrospătarea aerului, preparate pentru
purificarea aerului, alcool în scopuri farmaceutice,
anestezice, analgezice, antihelmintici, antibiotice:
preparate anticriptogamice, brățări antireumatice,
inele antireumatice, antiseptice, ceai astmatic,
otrăvuri bacteriene, preparate bacteriologice de
uz medical și veterinar, balsamuri de uz medical,
preparate balsamice de uz medical, preparate
medicinale pentru baie, săruri de baie de uz medical,
preparate terapeutice pentru baie, oxigen băi, săruri
pentru apă minerală băi, biocide, preparate biologice
de uz medical, ciment osos în scopuri chirurgicale
și ortopedice, buloane pentru culturi bacteriologice,
brățări de uz medical, preparate bronhodilatante,
preparate pentru tratamentul arsuri, bomboane de
uz medical, bomboane, medicamentoase, cărbune
de uz farmaceutic, preparate chimice de uz medical,
preparate chimice de uz farmaceutic, preparate
chimico-farmaceutice, preparate de curățare pentru
lentile de contact, deodorante pentru îmbrăcăminte
și textile, decocturi de uz farmaceutic, depurative,
preparate chimice pentru diagnosticul sarcinii,
dezinfectanți pentru toalete chimice, dezinfectanți
pentru igienă, preparate enzimatice de uz medical,
enzime de uz medical, produse pentru spălarea
ochilor, febrifugi, cutii de prim ajutori (umplute),
germicide, ceaiuri din plante medicinale, hormoni
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de uz medical, repelente pentru insecte, laxative,
alifii, loțiuni de uz farmaceutic, țesuturi impregnate
cu produse farmaceutice loțiuni, pastile de uz
farmaceutic, alcool medicinal, băuturi medicinale,
preparate medicinale pentru creșterea părului,
plante medicinale, infuzii medicamentoase, uleiuri
medicinale, rădăcini medicinale, ceai medicinal,
medicamente pentru uz dentar, medicamente pentru
uz uman, suplimente alimentare minerale, apă
minerală de uz medical, săruri de apă minerală,
preparate impermeabile, apă de gură de uz
medical, narcotice, unguente de uz farmaceutic,
opiacee, preparate pentru opoterapie, preparate
organoterapice, băile cu oxigen, paraziticide,
purgativi, inele antireumatism, săruri de uz medical,
șervetele sanitare, prosoape sanitare, sedative,
medicamente seroterapeutice, seruri, steroizi,
unguente pentru arsuri solare, supozitoare, apă
termală, tonice (medicamente), vaccinuri, vermifuge.
35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, prelucrarea
administrativă a comenzilor de cumpărare, actualizare
de material publicitar, diseminarea materiei
publicitare, închiriere de spațiu publicitar, informații
comerciale și sfaturi pentru consumatori (magazin
de consiliere pentru consumatorii), analiză preț
de cost, cercetare în afaceri, informații comerciale
și consiliere pentru consumatori (magazin de
consiliere pentru consumatori), prezentarea
mărfurilor pe mijloace de comunicare, în scopuri
de vânzare cu amănuntul, compilarea informațiilor
în baze de date computerizate: diseminarea
materialelor publicitare, distribuirea de mostre,
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servicii de consultanță pentru afaceri management,
asistență administrativă (comercială sau industrială),
fișier computerizat de management, cercetare
de piața, studii de marketing, modelare pentru
publicitate sau promovare a vânzărilor, publicitate
on-line pe o rețea de calculatoare, organizarea
de expoziții în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de târguri pentru scopuri comerciale sau
publicitare, procesarea administrativă a comenzilor
de cumpărare, prezentarea mărfurilor pe suporturi de
comunicare pentru scopuri de vânzare cu amănuntul,
promovarea vânzărilor pentru alții, distribuția de
eșantioane, decorarea vitrinelor, sistematizarea
informațiilor în baze de date computerizate, servicii de
telemarketing, târguri comerciale (organizare de) în
scopuri comerciale sau publicitare.

M 2012 05447 122647 5 - Produse farmaceutice şi veterinare, produse
igienice pentru medicină, alimente şi substanţe
dietetice de uz medical sau veterinar, alimente pentru
sugari, suplimente dietetice pentru uz uman şi pentru
animale, plasturi şi materiale pentru pansamente,
materiale pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje
dentare, dezinfectante, produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare, fungicide, ierbicide, preparate
pentru împrospătarea aerului, preparate pentru
purificarea aerului, alcool în scopuri farmaceutice,
anestezice, analgezice, antihelmintici, antibiotice:
preparate anticriptogamice, brățări antireumatice,
inele antireumatice, antiseptice, ceai astmatic,
otrăvuri bacteriene, preparate bacteriologice de
uz medical și veterinar, balsamuri de uz medical,
preparate balsamice de uz medical, preparate
medicinale pentru baie, săruri de baie de uz medical,

1701



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 06/2022

Număr depozit Număr marcă Lista de produse / servicii rezultată în urma
declarației prevăzută la art. 11 alin. (1) din Lege

Data înscrierii
modificării în

Registrul Mărcilor

preparate terapeutice pentru baie, oxigen băi, săruri
pentru apă minerală băi, biocide, preparate biologice
de uz medical, ciment osos în scopuri chirurgicale
și ortopedice, buloane pentru culturi bacteriologice,
brățări de uz medical, preparate bronhodilatante,
preparate pentru tratamentul arsuri, bomboane de
uz medical, bomboane, medicamentoase, cărbune
de uz farmaceutic, preparate chimice de uz medical,
preparate chimice de uz farmaceutic, preparate
chimico-farmaceutice, preparate de curățare pentru
lentile de contact, deodorante pentru îmbrăcăminte
și textile, decocturi de uz farmaceutic, depurative,
preparate chimice pentru diagnosticul sarcinii,
dezinfectanți pentru toalete chimice, dezinfectanți
pentru igienă, preparate enzimatice de uz medical,
enzime de uz medical, produse pentru spălarea
ochilor, febrifugi, cutii de prim ajutori (umplute),
germicide, ceaiuri din plante medicinale, hormoni
de uz medical, repelente pentru insecte, laxative,
alifii, loțiuni de uz farmaceutic, țesuturi impregnate
cu produse farmaceutice loțiuni, pastile de uz
farmaceutic, alcool medicinal, băuturi medicinale,
preparate medicinale pentru creșterea părului,
plante medicinale, infuzii medicamentoase, uleiuri
medicinale, rădăcini medicinale, ceai medicinal,
medicamente pentru uz dentar, medicamente pentru
uz uman, suplimente alimentare minerale, apă
minerală de uz medical, săruri de apă minerală,
preparate impermeabile, apă de gură de uz
medical, narcotice, unguente de uz farmaceutic,
opiacee, preparate pentru opoterapie, preparate
organoterapice, băile cu oxigen, paraziticide,
purgativi, inele antireumatism, săruri de uz medical,
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șervetele sanitare, prosoape sanitare, sedative,
medicamente seroterapeutice, seruri, steroizi,
unguente pentru arsuri solare, supozitoare, apă
termală, tonice (medicamente), vaccinuri, vermifuge.
35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, prelucrarea
administrativă a comenzilor de cumpărare, actualizare
de material publicitar, diseminarea materiei
publicitare, închiriere de spațiu publicitar, informații
comerciale și sfaturi pentru consumatori (magazin
de consiliere pentru consumatorii), analiză preț
de cost, cercetare în afaceri, informații comerciale
și consiliere pentru consumatori (magazin de
consiliere pentru consumatori), prezentarea
mărfurilor pe mijloace de comunicare, în scopuri
de vânzare cu amănuntul, compilarea informațiilor
în baze de date computerizate: diseminarea
materialelor publicitare, distribuirea de mostre,
servicii de consultanță pentru afaceri management,
asistență administrativă (comercială sau industrială),
fișier computerizat de management, cercetare
de piața, studii de marketing, modelare pentru
publicitate sau promovare a vânzărilor, publicitate
on-line pe o rețea de calculatoare, organizarea
de expoziții în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de târguri pentru scopuri comerciale sau
publicitare, procesarea administrativă a comenzilor
de cumpărare, prezentarea mărfurilor pe suporturi de
comunicare pentru scopuri de vânzare cu amănuntul,
promovarea vânzărilor pentru alții, distribuția de
eșantioane, decorarea vitrinelor, sistematizarea
informațiilor în baze de date computerizate, servicii de
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telemarketing, târguri comerciale (organizare de) în
scopuri comerciale sau publicitare.

M 2012 05448 122644 5 - Produse farmaceutice şi veterinare, produse
igienice pentru medicină, alimente şi substanţe
dietetice de uz medical sau veterinar, alimente pentru
sugari, suplimente dietetice pentru uz uman şi pentru
animale, plasturi şi materiale pentru pansamente,
materiale pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje
dentare, dezinfectante, produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare, fungicide, ierbicide, preparate
pentru împrospătarea aerului, preparate pentru
purificarea aerului, alcool în scopuri farmaceutice,
anestezice, analgezice, antihelmintici, antibiotice:
preparate anticriptogamice, brățări antireumatice,
inele antireumatice, antiseptice, ceai astmatic,
otrăvuri bacteriene, preparate bacteriologice de
uz medical și veterinar, balsamuri de uz medical,
preparate balsamice de uz medical, preparate
medicinale pentru baie, săruri de baie de uz medical,
preparate terapeutice pentru baie, oxigen băi, săruri
pentru apă minerală băi, biocide, preparate biologice
de uz medical, ciment osos în scopuri chirurgicale
și ortopedice, buloane pentru culturi bacteriologice,
brățări de uz medical, preparate bronhodilatante,
preparate pentru tratamentul arsuri, bomboane de
uz medical, bomboane, medicamentoase, cărbune
de uz farmaceutic, preparate chimice de uz medical,
preparate chimice de uz farmaceutic, preparate
chimico-farmaceutice, preparate de curățare pentru
lentile de contact, deodorante pentru îmbrăcăminte
și textile, decocturi de uz farmaceutic, depurative,
preparate chimice pentru diagnosticul sarcinii,
dezinfectanți pentru toalete chimice, dezinfectanți
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pentru igienă, preparate enzimatice de uz medical,
enzime de uz medical, produse pentru spălarea
ochilor, febrifugi, cutii de prim ajutori (umplute),
germicide, ceaiuri din plante medicinale, hormoni
de uz medical, repelente pentru insecte, laxative,
alifii, loțiuni de uz farmaceutic, țesuturi impregnate
cu produse farmaceutice loțiuni, pastile de uz
farmaceutic, alcool medicinal, băuturi medicinale,
preparate medicinale pentru creșterea părului,
plante medicinale, infuzii medicamentoase, uleiuri
medicinale, rădăcini medicinale, ceai medicinal,
medicamente pentru uz dentar, medicamente pentru
uz uman, suplimente alimentare minerale, apă
minerală de uz medical, săruri de apă minerală,
preparate impermeabile, apă de gură de uz
medical, narcotice, unguente de uz farmaceutic,
opiacee, preparate pentru opoterapie, preparate
organoterapice, băile cu oxigen, paraziticide,
purgativi, inele antireumatism, săruri de uz medical,
șervetele sanitare, prosoape sanitare, sedative,
medicamente seroterapeutice, seruri, steroizi,
unguente pentru arsuri solare, supozitoare, apă
termală, tonice (medicamente), vaccinuri, vermifuge.
35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, prelucrarea
administrativă a comenzilor de cumpărare, actualizare
de material publicitar, diseminarea materiei
publicitare, închiriere de spațiu publicitar, informații
comerciale și sfaturi pentru consumatori (magazin
de consiliere pentru consumatorii), analiză preț
de cost, cercetare în afaceri, informații comerciale
și consiliere pentru consumatori (magazin de
consiliere pentru consumatori), prezentarea

1705



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 06/2022

Număr depozit Număr marcă Lista de produse / servicii rezultată în urma
declarației prevăzută la art. 11 alin. (1) din Lege

Data înscrierii
modificării în

Registrul Mărcilor

mărfurilor pe mijloace de comunicare, în scopuri
de vânzare cu amănuntul, compilarea informațiilor
în baze de date computerizate: diseminarea
materialelor publicitare, distribuirea de mostre,
servicii de consultanță pentru afaceri management,
asistență administrativă (comercială sau industrială),
fișier computerizat de management, cercetare
de piața, studii de marketing, modelare pentru
publicitate sau promovare a vânzărilor, publicitate
on-line pe o rețea de calculatoare, organizarea
de expoziții în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de târguri pentru scopuri comerciale sau
publicitare, procesarea administrativă a comenzilor
de cumpărare, prezentarea mărfurilor pe suporturi de
comunicare pentru scopuri de vânzare cu amănuntul,
promovarea vânzărilor pentru alții, distribuția de
eșantioane, decorarea vitrinelor, sistematizarea
informațiilor în baze de date computerizate, servicii de
telemarketing, târguri comerciale (organizare de) în
scopuri comerciale sau publicitare.

M 2012 05450 122648 5 - Produse farmaceutice şi veterinare, produse
igienice pentru medicină, alimente şi substanţe
dietetice de uz medical sau veterinar, alimente pentru
sugari, suplimente dietetice pentru uz uman şi pentru
animale, plasturi şi materiale pentru pansamente,
materiale pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje
dentare, dezinfectante, produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare, fungicide, ierbicide, preparate
pentru împrospătarea aerului, preparate pentru
purificarea aerului, alcool în scopuri farmaceutice,
anestezice, analgezice, antihelmintici, antibiotice:
preparate anticriptogamice, brățări antireumatice,
inele antireumatice, antiseptice, ceai astmatic,
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otrăvuri bacteriene, preparate bacteriologice de
uz medical și veterinar, balsamuri de uz medical,
preparate balsamice de uz medical, preparate
medicinale pentru baie, săruri de baie de uz medical,
preparate terapeutice pentru baie, oxigen băi, săruri
pentru apă minerală băi, biocide, preparate biologice
de uz medical, ciment osos în scopuri chirurgicale
și ortopedice, buloane pentru culturi bacteriologice,
brățări de uz medical, preparate bronhodilatante,
preparate pentru tratamentul arsuri, bomboane de
uz medical, bomboane, medicamentoase, cărbune
de uz farmaceutic, preparate chimice de uz medical,
preparate chimice de uz farmaceutic, preparate
chimico-farmaceutice, preparate de curățare pentru
lentile de contact, deodorante pentru îmbrăcăminte
și textile, decocturi de uz farmaceutic, depurative,
preparate chimice pentru diagnosticul sarcinii,
dezinfectanți pentru toalete chimice, dezinfectanți
pentru igienă, preparate enzimatice de uz medical,
enzime de uz medical, produse pentru spălarea
ochilor, febrifugi, cutii de prim ajutori (umplute),
germicide, ceaiuri din plante medicinale, hormoni
de uz medical, repelente pentru insecte, laxative,
alifii, loțiuni de uz farmaceutic, țesuturi impregnate
cu produse farmaceutice loțiuni, pastile de uz
farmaceutic, alcool medicinal, băuturi medicinale,
preparate medicinale pentru creșterea părului,
plante medicinale, infuzii medicamentoase, uleiuri
medicinale, rădăcini medicinale, ceai medicinal,
medicamente pentru uz dentar, medicamente pentru
uz uman, suplimente alimentare minerale, apă
minerală de uz medical, săruri de apă minerală,
preparate impermeabile, apă de gură de uz
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medical, narcotice, unguente de uz farmaceutic,
opiacee, preparate pentru opoterapie, preparate
organoterapice, băile cu oxigen, paraziticide,
purgativi, inele antireumatism, săruri de uz medical,
șervetele sanitare, prosoape sanitare, sedative,
medicamente seroterapeutice, seruri, steroizi,
unguente pentru arsuri solare, supozitoare, apă
termală, tonice (medicamente), vaccinuri, vermifuge.
35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, prelucrarea
administrativă a comenzilor de cumpărare, actualizare
de material publicitar, diseminarea materiei
publicitare, închiriere de spațiu publicitar, informații
comerciale și sfaturi pentru consumatori (magazin
de consiliere pentru consumatorii), analiză preț
de cost, cercetare în afaceri, informații comerciale
și consiliere pentru consumatori (magazin de
consiliere pentru consumatori), prezentarea
mărfurilor pe mijloace de comunicare, în scopuri
de vânzare cu amănuntul, compilarea informațiilor
în baze de date computerizate: diseminarea
materialelor publicitare, distribuirea de mostre,
servicii de consultanță pentru afaceri management,
asistență administrativă (comercială sau industrială),
fișier computerizat de management, cercetare
de piața, studii de marketing, modelare pentru
publicitate sau promovare a vânzărilor, publicitate
on-line pe o rețea de calculatoare, organizarea
de expoziții în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de târguri pentru scopuri comerciale sau
publicitare, procesarea administrativă a comenzilor
de cumpărare, prezentarea mărfurilor pe suporturi de
comunicare pentru scopuri de vânzare cu amănuntul,
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promovarea vânzărilor pentru alții, distribuția de
eșantioane, decorarea vitrinelor, sistematizarea
informațiilor în baze de date computerizate, servicii de
telemarketing, târguri comerciale (organizare de) în
scopuri comerciale sau publicitare.

M 2012 06145 124384 14 - Metale preţioase şi aliajele lor şi produse din
aceste materiale sau placate cu acestea, necuprinse
în alte clase, giuvaergerie, bijuterii, pietre preţioase,
ceasornicărie şi instrumente pentru măsurarea
timpului.
35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, regruparea
în beneficiul terților, a unei game variate de bunuri
(cu excepția transportului acestora), permițând
clienților să vizualizeze și să cumpere în mod
convenabil aceste bunuri, astfel de servicii pot fi
furnizate de magazine de vanzare cu amănuntul,
puncte de vânzare cu ridicata, prin intermediul
automatelor pentru vânzarea de produse, al
cataloagelor cu comandă prin poștă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul site-
urilor web sau al emisiunilor de tip teleshopping,
servicii de comerț in spațiu fizic si/ sau online, cu
amănuntul si/sau cu ridicata a produselor proprii si
ale terților, procesarea administrativă a comenzilor
de cumpărare, organizarea de expoziții în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de târguri
în scopuri comerciale sau publicitare, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopuri de
comercializare cu amănuntul, marketing, promovare a
vânzărilor pentru terți.
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M 2012 06598 123554 9 - Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice, optice,
de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
control (verificare), de siguranţă (salvare) şi
didactice, aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuirea, transformarea, acumularea, reglarea
sau comanda curentului electric, aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sunetului
sau imaginilor, suporţi de înregistrare magnetici,
discuri acustice, mecanisme pentru aparate
cu preplată, case înregistratoare, maşini de
calculat, echipamente pentru tratarea informaţiei şi
calculatoare, extinctoare.
35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou,
publicitate, compilarea informațiilor in baze de date
computerizate, sistematizarea informațiilor in baze
de date computerizate, intermedieri, căutări de date
in fișiere de computer, management computerizat
al fișierelor, facturare, marketing, cercetare de
marketing, studii de marcheting, publicitate online
pe o rețea de computere, publicitate, intermedierea
abonamentelor la servicii de telecomunicații,
sistematizarea informațiilor in bazele de date
computerizate.
38 - Telecomunicaţii, comunicații prin telefon,
transmisia asistata de computer a mesajelor si
imaginilor, comunciare prin terminale de computere,
posta electronica, transmiterea mesajelor, furnizarea
accesului la baze de date, închirierea telefoanelor,
comunicații prin telefon, transmisia de fișiere digitale,
transmiterea mesajelor si imaginilor asistata de
calculator.
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39 - Transport, ambalarea şi depozitarea mărfurilor,
organizarea de călătorii, bokeraj de curierat,
brokeraj de transport, închirierea mașinilor, servicii
de soferie, servicii de curierat [mesaje sau mărfuri],
livrări de flori, livrări de mesaje, livrări de bunuri,
transport (livrarea bunurilor), livrarea mesajelor,
livrarea de colete, transport de pasageri, rezervări
de transport, transport cu taxi, organizarea de tururi,
informații legate de trafic, transport, brokeraj cu
transporturi, transport de calatori, informații legate de
transport, logistica de transport, rezervări de calatorii,
închirierea de vehicule.

M 2012 07528 126319 5 - Produse farmaceutice şi veterinare, produse
igienice pentru medicină, alimente şi substanţe
dietetice de uz medical sau veterinar, alimente pentru
sugari, suplimente dietetice pentru uz uman şi pentru
animale, plasturi şi materiale pentru pansamente,
materiale pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje
dentare, dezinfectante, produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare, fungicide, ierbicide, preparate
pentru împrospătarea aerului, preparate pentru
purificarea aerului, alcool în scopuri farmaceutice,
anestezice, analgezice, antihelmintici, antibiotice:
preparate anticriptogamice, brățări antireumatice,
inele antireumatice, antiseptice, ceai astmatic,
otrăvuri bacteriene, preparate bacteriologice de
uz medical și veterinar, balsamuri de uz medical,
preparate balsamice de uz medical, preparate
medicinale pentru baie, săruri de baie de uz medical,
preparate terapeutice pentru baie, oxigen băi, săruri
pentru apă minerală băi, biocide, preparate biologice
de uz medical, ciment osos în scopuri chirurgicale
și ortopedice, buloane pentru culturi bacteriologice,
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brățări de uz medical, preparate bronhodilatante,
preparate pentru tratamentul arsuri, bomboane de
uz medical, bomboane, medicamentoase, cărbune
de uz farmaceutic, preparate chimice de uz medical,
preparate chimice de uz farmaceutic, preparate
chimico-farmaceutice, preparate de curățare pentru
lentile de contact, deodorante pentru îmbrăcăminte
și textile, decocturi de uz farmaceutic, depurative,
preparate chimice pentru diagnosticul sarcinii,
dezinfectanți pentru toalete chimice, dezinfectanți
pentru igienă, preparate enzimatice de uz medical,
enzime de uz medical, produse pentru spălarea
ochilor, febrifugi, cutii de prim ajutori (umplute),
germicide, ceaiuri din plante medicinale, hormoni
de uz medical, repelente pentru insecte, laxative,
alifii, loțiuni de uz farmaceutic, țesuturi impregnate
cu produse farmaceutice loțiuni, pastile de uz
farmaceutic, alcool medicinal, băuturi medicinale,
preparate medicinale pentru creșterea părului,
plante medicinale, infuzii medicamentoase, uleiuri
medicinale, rădăcini medicinale, ceai medicinal,
medicamente pentru uz dentar, medicamente pentru
uz uman, suplimente alimentare minerale, apă
minerală de uz medical, săruri de apă minerală,
preparate impermeabile, apă de gură de uz
medical, narcotice, unguente de uz farmaceutic,
opiacee, preparate pentru opoterapie, preparate
organoterapice, băile cu oxigen, paraziticide,
purgativi, inele antireumatism, săruri de uz medical,
șervetele sanitare, prosoape sanitare, sedative,
medicamente seroterapeutice, seruri, steroizi,
unguente pentru arsuri solare, supozitoare, apă
termală, tonice (medicamente), vaccinuri, vermifuge.
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35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, lanţ de
magazine.

M 2013 04622 127776 5 - Suplimente alimentare.
35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, prelucrarea
administrativă a comenzilor de cumpărare, actualizare
de material publicitar, diseminarea materiei
publicitare, închiriere de spațiu publicitar, informații
comerciale și sfaturi pentru consumatori (magazin
de consiliere pentru consumatorii), analiză preț
de cost, cercetare în afaceri, informații comerciale
și consiliere pentru consumatori (magazin de
consiliere pentru consumatori), prezentarea
mărfurilor pe mijloace de comunicare, în scopuri
de vânzare cu amănuntul, compilarea informațiilor
în baze de date computerizate: diseminarea
materialelor publicitare, distribuirea de mostre,
servicii de consultanță pentru afaceri management,
asistență administrativă (comercială sau industrială),
fișier computerizat de management, cercetare
de piața, studii de marketing, modelare pentru
publicitate sau promovare a vânzărilor, publicitate
on-line pe o rețea de calculatoare, organizarea
de expoziții în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de târguri pentru scopuri comerciale sau
publicitare, procesarea administrativă a comenzilor
de cumpărare, prezentarea mărfurilor pe suporturi de
comunicare pentru scopuri de vânzare cu amănuntul,
promovarea vânzărilor pentru alții, distribuția de
eșantioane, decorarea vitrinelor, sistematizarea
informațiilor în baze de date computerizate, servicii de
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telemarketing, târguri comerciale (organizare de) în
scopuri comerciale sau publicitare.

M 2013 04623 127475 5 - Suplimente alimentare.
35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, prelucrarea
administrativă a comenzilor de cumpărare, actualizare
de material publicitar, diseminarea materiei
publicitare, închiriere de spațiu publicitar, informații
comerciale și sfaturi pentru consumatori (magazin
de consiliere pentru consumatorii), analiză preț
de cost, cercetare în afaceri, informații comerciale
și consiliere pentru consumatori (magazin de
consiliere pentru consumatori), prezentarea
mărfurilor pe mijloace de comunicare, în scopuri
de vânzare cu amănuntul, compilarea informațiilor
în baze de date computerizate, diseminarea
materialelor publicitare, distribuirea de mostre,
servicii de consultanță pentru afaceri management,
asistență administrativă (comercială sau industrială),
fișier computerizat de management, cercetare
de piața, studii de marketing, modelare pentru
publicitate sau promovare a vânzărilor, publicitate
on-line pe o rețea de calculatoare, organizarea
de expoziții în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de târguri pentru scopuri comerciale sau
publicitare, procesarea administrativă a comenzilor
de cumpărare, prezentarea mărfurilor pe suporturi de
comunicare pentru scopuri de vânzare cu amănuntul,
promovarea vânzărilor pentru alții, distribuția de
eșantioane, decorarea vitrinelor, sistematizarea
informațiilor în baze de date computerizate, servicii
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de telemarketing, organizare de târguri comerciale în
scopuri comerciale sau publicitare.

M 2013 04624 129434 5 - Suplimente alimentare destinate sindromului
premenstrual.
35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, prelucrarea
administrativă a comenzilor de cumpărare, actualizare
de material publicitar, diseminarea materiei
publicitare, închiriere de spațiu publicitar, informații
comerciale și sfaturi pentru consumatori (magazin
de consiliere pentru consumatorii), analiză preț
de cost, cercetare în afaceri, informații comerciale
și consiliere pentru consumatori (magazin de
consiliere pentru consumatori), prezentarea
mărfurilor pe mijloace de comunicare, în scopuri
de vânzare cu amănuntul, compilarea informațiilor
în baze de date computerizate, diseminarea
materialelor publicitare, distribuirea de mostre,
servicii de consultanță pentru afaceri management,
asistență administrativă (comercială sau industrială),
fișier computerizat de management, cercetare
de piața, studii de marketing, modelare pentru
publicitate sau promovare a vânzărilor, publicitate
on-line pe o rețea de calculatoare, organizarea
de expoziții în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de târguri pentru scopuri comerciale sau
publicitare, procesarea administrativă a comenzilor
de cumpărare, prezentarea mărfurilor pe suporturi de
comunicare pentru scopuri de vânzare cu amănuntul,
promovarea vânzărilor pentru alții, distribuția de
eșantioane, decorarea vitrinelor, sistematizarea
informațiilor în baze de date computerizate, servicii
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de telemarketing, organizare de târguri comerciale în
scopuri comerciale sau publicitare.

M 2013 04625 127476 5 - Suplimente alimentare.
35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, prelucrarea
administrativă a comenzilor de cumpărare, actualizare
de material publicitar, diseminarea materiei
publicitare, închiriere de spațiu publicitar, informații
comerciale și sfaturi pentru consumatori (magazin
de consiliere pentru consumatorii), analiză preț
de cost, cercetare în afaceri, informații comerciale
și consiliere pentru consumatori (magazin de
consiliere pentru consumatori), prezentarea
mărfurilor pe mijloace de comunicare, în scopuri
de vânzare cu amănuntul, compilarea informațiilor
în baze de date computerizate, diseminarea
materialelor publicitare, distribuirea de mostre,
servicii de consultanță pentru afaceri management,
asistență administrativă (comercială sau industrială),
fișier computerizat de management, cercetare
de piața, studii de marketing, modelare pentru
publicitate sau promovare a vânzărilor, publicitate
on-line pe o rețea de calculatoare, organizarea
de expoziții în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de târguri pentru scopuri comerciale sau
publicitare, procesarea administrativă a comenzilor
de cumpărare, prezentarea mărfurilor pe suporturi de
comunicare pentru scopuri de vânzare cu amănuntul,
promovarea vânzărilor pentru alții, distribuția de
eșantioane, decorarea vitrinelor, sistematizarea
informațiilor în baze de date computerizate, servicii
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declarației prevăzută la art. 11 alin. (1) din Lege

Data înscrierii
modificării în

Registrul Mărcilor

de telemarketing, organizare de târguri comerciale în
scopuri comerciale sau publicitare.

M 2014 01031 132051 3 - Înălbitori şi alte preparate pentru spălare,
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare şi
preparate abrazive, săpunuri, parfumerie, uleiuri
esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr, pastă de
dinţi, antiperspirante (articole de toaletă), balsamuri,
altele decât cele de uz medical, săruri de baie, fără
scop medical, măști de înfrumusețare, spray-uri de
împrospătare a respirației, benzi de împrospătare a
respirației, kituri cosmetice, geluri de albire dentare,
coloranți pentru păr, vopsele de păr, geluri de masaj,
altele decât pentru scopuri medical, tampoane
(articole de toaletă), articole de toaletă, preparate
antistatice de uz casnic, bastoane de bumbac pentru
uz cosmetic, vată de bumbac pentru uz cosmetic, ape
de gură, nu pentru scopuri medicinale.
10 - Aparate şi instrumente chirurgicale, medicale,
stomatologice şi de uz veterinar, membre, ochi şi
dinţi artificiali, articole ortopedice, material de sutură,
mănuși de uz medical, măști pentru uzul personalului
medical, sticle pentru bebeluși, pompele de sân,
dopuri pentru urechi (dispozitive de protecție a
urechii), tetine pentru biberon, supape pentru biberon,
protectoare auditive, inele de dinți.
11 - Aparate de încălzire electrice, aparate de
sterilizare, aparate electrice pentru încălzirea apei
pentru prepararea băuturilor, aparate electrice
pentru menţinerea temperaturii lichidelor, piureurilor
şi solidelor, aparate pentru sterilizarea laptelui,
aparate termoelectrice pentru încălzirea alimentelor,
dispozitive de încălzire a sticlelor, fierbătoare,
încălzitoare de apă de uz casnic pentru biberoane,
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Registrul Mărcilor

prosoape, sticle, instalaţii de sterilizare, aparate
răcoritoare pentru sticle, sterilizatoare pentru
biberoane, ventilatoare.
21 - Ustensile şi recipiente de menaj sau de
bucătărie, piepteni şi bureţi, perii materiale pentru
perii, materiale de curăţare, lână metalică, sticlă brută
sau semiprelucrată (cu excepţia sticlei folosite in
construcţii), sticlărie, porţelan, faianţă neincluse în
alte clase.
28 - Jocuri, jucării, articole de gimnastică şi sport
necuprinse în alte clase, decoraţiuni pentru pomul de
Crăciun.
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Tabel al mărcilor renunţate conform art.32

Nr. depozit Dată depozit Nr. marcă Denumire Marcă Nume titular Clase
M 2021 04811 22/06/2021 HanKOOK ventus ION HANKOOK TIRE &

TECHNOLOGY CO.,
LTD., 286, PANGYO-
RO, BUNDANG-
GU, SEONGNAM-
SI, GYEONGGI-DO,
REPUBLICA COREEA

12

M 2021 04815 22/06/2021 WHITE GATE COFEE SHOP
NETWORK SRL, STR.
ARGEŞELU NR. 11-13,
BL. 35, SC. 1, ET.
2, AP. 12, SECTOR
4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

36

M 2021 04820 22/06/2021 OPTIHYL MALEK AL SHARE,
STR. CETATEA
HISTRIA, BLOC M13,
SC. B, AP. 72, SECTOR
6, BUCUREȘTI,
ROMANIA

3, 5

M 2021 04826 22/06/2021 n`joy horeca expert N'JOY HORECA
EXPERT S.R.L.,
STRADA ARINULUI
NR. 31, JUDEȚUL
ARAD, ARAD, ARAD,
ROMANIA

35, 39

M 2021 04835 22/06/2021 GRAPHENE XDP MASSACHUSETTS
MUTUAL LIFE
INSURANCE
COMPANY, 1295
STATE STREET,
SPRINGFIELD,
MASSACHUSETTS
01111, SPRINGFIELD,
MASSACHUSETTS,
MASSACHUSETTS,
STATELE UNITE ALE
AMERICII

35, 41,
42

M 2021 05014 30/06/2021 securitystandup ALEXANDRA
ZAHARIA, STR.
VORONET NR. 40,
AP. 2, JUD. CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

38, 42

M 2021 05241 09/07/2021 spark school SPARK ONLINE
SCHOOL SRL, STR.
SAMUIL MICU NR.
12/A S, JUDEŢ CLUJ,
CLUJ NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

41
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Nr. depozit Dată depozit Nr. marcă Denumire Marcă Nume titular Clase
M 2021 05312 14/07/2021 spark SPARK ONLINE

SCHOOL SRL, STR.
SAMUIL MICU NR.
12/A S, JUDEŢ CLUJ,
CLUJ NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

41

M 2021 04875 24/06/2021 POTOP M BEM RETAIL
GROUP S.R.L.,
ȘOS. BUCURESTI-
URZICENI NR. 16, P6,
ST95, JUDEȚUL ILFOV,
AFUMAȚI, 901003,
ILFOV, ROMANIA

7, 8, 11

M 2012 04885 31/07/2012 Voces SC ROMTELECOM
SA, PIAŢA PRESEI
LIBERE NR. 3-5,
CLĂDIREA CITY GATE,
ET. 7-18 DIN TURNUL
DE NORD, SECTOR
1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

38

M 2012 04904 01/08/2012 FAMILY
SUPERMARKET

ECATERINA MIHAELA
GOVOREANU, STR.
IALOMIŢEI NR. 5, BL.
PB.18, ET. 1, AP. 5,
JUD. BIHOR, ORADEA,
BIHOR, ROMANIA

43

M 2012 04913 01/08/2012 ENJOY THE EFFECT! CRETU ANDRA
CLAUDIA, CALEA
DOROBANŢI NR.
184, SECTOR
1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

35

M 2012 04914 01/08/2012 cherryed by Andra
Creţu

CRETU ANDRA
CLAUDIA, CALEA
DOROBANŢI NR.
184, SECTOR
1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

35

M 2012 04915 01/08/2012 Hearty Concept CRETU ANDRA
CLAUDIA, CALEA
DOROBANŢI NR.
184, SECTOR
1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

35
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Nr. depozit Dată depozit Nr. marcă Denumire Marcă Nume titular Clase
M 2012 04934 02/08/2012 Beverly Hills Beauty

Salon
DRAGHICI ORLANDO
NICOLAE, STR.
OTEŞANI NR.
12, BL. T1, ET. 4,
AP. 27, SECTOR
2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

3, 44

M 2012 04969 25/09/2012 FITONEVRIL SC APUSENI
NATURAL PRODUCTS
SRL, SAT POIENII DE
JOS, NR. 106, JUD.
BIHOR, COMUNA
BUNTEŞTI, ROMANIA

30

M 2012 04970 25/09/2012 COLONOFIT SC APUSENI
NATURAL PRODUCTS
SRL, SAT POIENII DE
JOS, NR. 106, JUD.
BIHOR, COMUNA
BUNTEŞTI, ROMANIA

30

M 2012 04971 25/09/2012 DERMAFIT SC APUSENI
NATURAL PRODUCTS
SRL, SAT POIENII DE
JOS, NR. 106, JUD.
BIHOR, COMUNA
BUNTEŞTI, ROMANIA

30

M 2012 04973 25/09/2012 FITOTIROIDIN SC APUSENI
NATURAL PRODUCTS
SRL, SAT POIENII DE
JOS, NR. 106, JUD.
BIHOR, COMUNA
BUNTEŞTI, ROMANIA

30

M 2012 04974 25/09/2012 GASTEROFIT SC APUSENI
NATURAL PRODUCTS
SRL, SAT POIENII DE
JOS, NR. 106, JUD.
BIHOR, COMUNA
BUNTEŞTI, ROMANIA

30

M 2012 04975 25/09/2012 GINECOFIT SC APUSENI
NATURAL PRODUCTS
SRL, SAT POIENII DE
JOS, NR. 106, JUD.
BIHOR, COMUNA
BUNTEŞTI, ROMANIA

30

M 2012 04976 25/09/2012 HEPATOBILOFIT SC APUSENI
NATURAL PRODUCTS
SRL, SAT POIENII DE
JOS, NR. 106, JUD.
BIHOR, COMUNA
BUNTEŞTI, ROMANIA

30
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Nr. depozit Dată depozit Nr. marcă Denumire Marcă Nume titular Clase
M 2012 05060 08/08/2012 rbeX - BURSA

PROIECTELOR
FOTOVOLTAICE DIN
ROMANIA

SC BURSA ROMÂNĂ
DE AFACERI SA,
STR. CIACOVA
NR. 5, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 013231,
ROMANIA

35

M 2012 05061 08/08/2012 rbeX -BURSA
PROIECTELOR
DE ENERGIE
REGENERABILA DIN
ROMANIA

SC BURSA ROMÂNĂ
DE AFACERI SA,
STR. CIACOVA
NR. 5, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 013231,
ROMANIA

35

M 2012 05132 09/08/2012 Rustica Restaurant -
Pizzerie

SC RESTAURANT
PIEMONTE SRL,
STR. PAUL CHINEZU
NR. 6, DEMISOL
SAD, ÎNCĂPEREA
3, JUDEŢUL TIMIŞ,
TIMIŞOARA, ROMANIA

43

M 2012 05156 13/08/2012 LMP SC ROTON SRL,
SOS. BUCIUM NR. 53,
JUD. IAŞI, IAŞI, IAȘI,
ROMANIA

35, 41

M 2012 05166 13/08/2012 E TIMPUL
ROMÂNILOR

ANTENA TV GROUP
SA, STR. GÂRLEI
NR. 1B, CLĂDIREA
GRIVCO BUSINESS
CENTER, SECTOR
1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

16, 35,
38, 41,
42

37, 39,
40, 42

M 2012 05215 16/08/2012 casa moara fetili NICHIFOR DRAGOS
GEORGE, STR. BANU
UDREA NR. 3, BL. 6,
SC. A, AP. 10 SECTOR
3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

25, 26,
35

M 2012 05174 24/08/2012 Dalkia Termo Iaşi DALKIA FRANCE,
37, AVENUE
DU MARECHAL
DE LATTRE DE
TASSIGNY, SAINT-
ANDRE-LEZ-LILLE,
59350, FRANȚA
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10.   LISTA MĂRCILOR RESPINSE 
        în urma deciziei 
        Comisiei de examinare a contestaţiilor   
        - conform Legii nr. 84/1998, republicată
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Tabel al mărcilor respinse în urma deciziei
comisiei de examinare a contestațiilor

Nr.
depozit

Dată
depozit

Nr. marcă Denumire marcă Nume titular Clase

M 2021
06015

17/08/2021 EducaTM ASOCIATIA ONE
SOURCE

41

M 2021
05231

09/07/2021 FESTIVALUL
INTERNAŢIONAL DE
CARTE

GRUP EDITORIAL
LITERA SRL

35, 41

M 2021
05579

26/07/2021 iKuratenie SC KLINTENSIV SRL 3

M 2021
05718

06/08/2021 FOOD FOR A
HEALTHY, ACTIVE AND
PROSPEROUS LIFE

DIRTY ORGANICS SRL 30, 32, 35

M 2021
06541

08/09/2021 cocktails to go SC AVENTURA LIFE
TRIP SRL

30, 32, 33

M 2021
04461

08/06/2021 CONCIERGE DOCTOR INTERMEDICAS
WORLDWIDE SRL

44

M 2021
05182

28/07/2021 SINGLES DAY ELEFANT ONLINE SA 35

M 2021
05162

07/07/2021 PREMIILE
FOLCLORULUI
ROMANESC MEDIA

VALIN RAU 41

M 2021
06355

31/08/2021 Bucharest Vienna
Business HUB

BIROUL DE IMAGINE
SRL

35

M 2021
06522

08/09/2021 SELF CONNECTION ELENA-MADALINA
GANESCU

44

M 2021
05581

27/07/2021 PĂRINTE LOGOPED TEODORA-OLGA MEȚIU 41, 44

M 2021
06401

02/09/2021 ŞCOALA DE DICŢIE MIHAIL AURELIAN
CIOCAN

16, 41

M 2021
05580

27/07/2021 electromobilitate TR IT TEAM SRL 4, 7, 9, 12,
28, 39, 41,
42, 45

M 2021
05883

10/08/2021 Școala Marilor Maeștri ALIN-MILE BERESCU 41

M 2021
05675

30/07/2021 TARAF DE CALIU SC VRTW ARTISTS SRL 41

M 2021
06582

10/09/2021 COINCIDENTIA
OPPOSITORUM

PETRE VASILE 41

M 2021
05567

26/07/2021 HR Design S.C. FOCUS TRAINING &
COACHING SRL

35, 41
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Nr.
depozit

Dată
depozit

Nr. marcă Denumire marcă Nume titular Clase

M 2021
06787

20/09/2021 Supernet WI-FI VODAFONE ROMANIA
SA

9, 38, 41,
42, 45

M 2021
06818

21/09/2021 CÂRNAŢI PICANŢI DE
PORC S Sibiu din 1922

SCANDIA FOOD S.R.L. 29

M 2021
06102

02/09/2021 OCULT RECORDS BOGDAN-GEORGIAN
ANGHEL

41

M 2021
00183

13/01/2021 HypnoTherapy DENT ESTET CLINIC SA 35, 41, 44

M 2020
09383

28/12/2020 REDIU EVENTS ALINA - OANA
AMISCULESEI

35, 39, 41,
42, 43

M 2020
09215

18/12/2020 Gratis Ambalaje S.C. GRATIS AMBALAJE
S.R.L.

16, 35, 38

M 2020
08695

02/12/2020 SUPREMUM CONCILIUM
33 ANTIQUI ACCEPTI
RITUS SCOTICI ab
ROMANIA DEUS
MEUMQUE JUS

ALEXANDRU-PAVEL
CIOCALTEU

14, 16, 35,
41

M 2020
08504

24/11/2020 Nimic fără Dumnezeu PUBLIVOL CREATIV SA 12, 16, 21,
22, 25, 28,
35, 38, 39,
41, 43, 45

M 2020
08389

19/11/2020 TDS JITP SANDOR OTTO SZEP 42

M 2020
08368

18/11/2020 PREMIUM TAXI ALBENA CRIS SRL 9, 35, 39

M 2021
06258

26/08/2021 caut1 DANIEL CORNELIU
MARCU

35, 38

M 2021
06168

23/08/2021 Ferasa RADU CHIRIAC 9, 16, 35,
38, 40, 41,
42, 44, 45

M 2021
06406

02/09/2021 Kathmandu MANAT MAGNUM SRL 43

M 2021
06297

29/08/2021 FilmColorat Studio FILMCOLORAT STUDIO
SRL

41

M 2021
06549

09/09/2021 Biserica Altfel COSTEL HABELEA 41

M 2021
06114

20/08/2021 IGORI UNGUREANU 30

M 2020
07224

09/10/2020 Club Auto Scuderia
Bucarest

Euroclaim Netwrok SRL 41

M 2020
07500

19/10/2020 441 Design Powerhouse CREATIVE MOMENT
DESIGN SRL

35, 42
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depozit

Dată
depozit

Nr. marcă Denumire marcă Nume titular Clase

M 2020
07749

27/10/2020 fostul meu - portalul de
referinta al angajatorilor

ALINA DAMEAN 35

M 2020
07764

27/10/2020 Pupila DAN ALEX PETIANU 44

M 2020
09212

18/12/2020 FOTBALIST ANTONIO CAMPISI 9, 25, 35,
41, 42

M 2021
01877

10/03/2021 BIOPROTECT ND PHARMA SRL 5

M 2021
01165

15/02/2021 KITCHEN TOOLS ALEXANDER PHONE
SERVICE SRL

35

M 2020
07797

04/11/2020 ANSAMBLUL
FOLCLORIC SILVANA

ANDREI GABOR 41

M 2021
05782

04/08/2021 BIO SC BRADET SRL 29

M 2021
06814

21/09/2021 CÂRNAŢI DE PORC ÎN
UNTURĂ S Sibiu din 1922

SCANDIA FOOD S.R.L. 29

M 2021
06825

21/09/2021 Mici porc-vita S Sibiu din
1922

SCANDIA FOOD S.R.L. 29

M 2021
07142

04/10/2021 NITROKOMPLET UPL AGRICULTURAL
SOLUTIONS ROMANIA
SRL

1

M 2021
07103

02/10/2021 ZYMAFLUOR ZAMO SHOP SRL 5

M 2021
07074

30/09/2021 Quick Pack Flexible
warehousing & logistics

QUICK PACK LOGISTICS
S.R.L.

39

M 2021
07057

30/09/2021 METROPOLA GHID
TURISTIC

SERBAN GHEORGHE
CONSTANTIN

35

M 2021
06847

21/09/2021 PIZZA NOSTRA AMER POP HOUSE SRL 29, 30, 35,
39, 43

M 2021
06356

31/08/2021 CARDIONLINE CARDIONLINE
SYSTEMS

44
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Reînnoirea înregistrării mărcii se operează începând cu ziua imediat următoare expirării
protecţiei în curs.

Subliniem încă o dată că nerespectarea acestor prevederi duce la decăderea titularului din drepturi
şi la disponibilizarea mărcii pentru a putea fi înregistrată de către alţi solicitanţi; prin aceasta, toate
investiţiile făcute de către titular pentru promovarea mărcii şi consolidarea poziţiei acesteia pe
piaţă pot fi iremediabil compromise.

Conform  art.  33,  alin.  4,  din  Legea  84/1998,  republicată,  la  cererea  titularului, 
înregistrarea mărcii poate fi reînnoită la împlinirea fiecărui termen de 10 ani, cu plata taxei 
prevăzute  de  lege.  Cererea  de reînnoire  a  înregistrării  mărcii  poate  fi  făcută  înainte  de 
expirarea duratei în curs, dar nu maidevreme de 6 luni de la expirarea acestei durate.

Taxa pentru cererea de reînnoire a înregistrării mărcii este datorată la data înregistrării
cererii, în cuantumul aplicabil la această dată; taxa poate fi plătită şi în următoarele 6 luni de la
expirarea duratei de protecţie în curs, dar cu majorarea prevăzută de lege. Neplata acestei taxe în
condiţiile prevăzute mai sus este sancţionată cu decăderea titularului din dreptul la marcă.

Când înregistrarea unei mărci nu este reînnoită la expirarea termenului, OSIM înscrie 
în Registrul Naţional al Mărcilor menţiunea că înregistrarea acestei mărci a rămas fără efect de 
la data expirării ultimei perioade de protecţie de 10 ani.

de 6 luni de la data expirării duratei de protecţie în curs): se achită taxele prevăzute la
punctele 1 şi 2, cu o majorare de 50%

Taxele de reînnoire sunt următoarele:
1. Reînnoirea unei mărci individuale: (taxă achitată odată cu depunerea cererii):
*pentru o clasă de produse sau/şi servicii, marca fiind verbală alb/negru ...  594 LEI /120 EURO
*pentru o clasă de produse sau/şi servicii, 
  marca având elementul figurativ color ....................................................... 989 LEI /200 EURO
*pentru fiecare clasă suplimentară de produse sau /şi servicii ..................... 247 LEI /  50 EURO
*pentru un element figurativ sau o marcă având o grafică specială (suplimentar
  faţă de taxele menţionate anterior ............................................................... 148 LEI / 30 EURO
2.         Reînnoirea unei mărci colective sau de certificare (taxă achitată odată cu depunerea

cererii):
*pentru o clasă de produse sau/ şi servicii, marca fiind verbală sau având
  un element figurativ alb negru .................................................................. 1979 LEI /400 EURO
*pentru o clasă de produse sau/ şi servicii, marca având 
  elementul figurativ color ......................................................................... 2474 LEI /500 EURO
*pentru fiecare clasă suplimentară de produse sau/ şi servicii ...................... 297 LEI /   60 EURO
*pentru un element figurativ sau o marcă având grafică specială (suplimentar
  faţă de taxele menţionate anterior ................................................................ 297 LEI / 60 EURO
3.          Reînnoirea unei mărci după expirarea duratei de protecţie în curs (taxă achitată în termen

11. TABEL CUPRINZÂND MĂRCILE 
CARE EXPIRĂ ÎN PERIOADA
01.10.2022-31.10.2022
ŞI URMEAZĂ A FI REÎNNOITE

4. Eliberarea certificatului de reînnoire a înregistrării mărcii (odată cu depunerea
cererii de reînnoire a înregistrării mărcii) ......................................................  247 LEI/ 50 EURO
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Tabel al mărcilor ce urmeaza să expire

Nr.
marcă

Nr.
depozit

Denumire marcă Titular Dată
expirare

007813 005896 VIRGINIA SLIMS FILTER PHILIP MORRIS BRANDS S.A.R.L. 09/10/2022

007734 005862 FIOLAX SCHOTT AKTIENGESELLSCHAFT 19/10/2022

007724 005857 MAXOS AUER LIGHTING GMBH 19/10/2022

007822 005903 Seiko Epson Kabushiki Kaisha (Seiko
Epson Corporation)

31/10/2022

007812 005895 VKM CAMERON INTERNATIONAL
CORPORATION

06/10/2022

012704 000094 JORDACHE JORDACHE ENTERPRISE INC 18/10/2022

007475 027224 DISTONOCALM SC ZENTIVA SA 20/10/2022

018987 027908 CAPTAIN MORGAN DIAGEO SCOTLAND LIMITED 05/10/2022

019879 027932 AQUAFRESH FLEX GlaxoSmithKline Consumer Healthcare
(UK) IP Limited

07/10/2022

019881 027934 LAMBERT AND BUTLER BRITISH AMERICAN TOBACCO
(BRANDS)LIMITED

07/10/2022

020164 027931 LAMBERT & BUTLER BRITISH AMERICAN TOBACCO
(BRANDS)LIMITED

09/10/2022

007818 005901 F BRIDGESTONE LICENSING
SERVICES INC

09/10/2022

007923 005933 BLACK & WHITE PHILIP MORRIS BRANDS S.A.R.L. 09/10/2022

002995 004718 LYCRA INVISTA TECHNOLOGIES S.A.R.L. 11/10/2022

003000 004723 KENT BRITISH AMERICAN TOBACCO
(BRANDS) INC.

11/10/2022

002990 027938 PLAYERS NAVY CUT BRITISH AMERICAN TOBBACO
(BRANDS) LIMITED

11/10/2022

002993 027616 SCHLUMBERGER SCHLUMBERGER LIMITED 11/10/2022

007716 005853 SUPRAX SCHOTT AKTIENGESELLSCHAFT 13/10/2022

012638 007600 IWS NOMINEE COMPANY LIMITED 18/10/2022

019888 027974 ABSOLUT THE ABSOLUT COMPANY
AKTIEBOLAG

19/10/2022

021456 027981 MICROFLEX THE GILLETTE COMPANY LLC 19/10/2022

019437 027987 HAMOR-SOFT SC PRODUCTIE SI SERVICII HAMOR
SOFT SRL

22/10/2022

019896 027999 HELIKON 2000 PHILIP MORRIS PRODUCTS SA 22/10/2022

019895 027998 HELIKON LIGHTS PHILIP MORRIS PRODUCTS SA 22/10/2022

022252 028008 PEOPLE TIME INC. 26/10/2022
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022060 028009 TASCAM TEAC CORPORATION, 26/10/2022

020171 028022 MARUCHAN TOYO SUISAN KABUSHIKI KAISHA
(TOYO SUISAN KAISHA, LTD.)

27/10/2022

020172 028023 WIENER CLASSIC JACOBS DOUWE EGBERTS DE GmbH 27/10/2022

007984 005957 TOYO TOYO ADVANCED TECHNOLOGIES
CO LTD

27/10/2022

007498 005801 ZEISS CARL ZEISS AG 27/10/2022

007599 005813 PUNKTAL CARL ZEISS AG 27/10/2022

021457 028035 CALVIN KLEIN COSMETIC
CORPORATION

29/10/2022

021458 028036 CALVIN KLEIN COSMETIC
CORPORATION

29/10/2022

019937 028034 CALVIN KLEIN COSMETIC
CORPORATION

29/10/2022

021459 028037 CALVIN KLEIN COSMETIC
CORPORATION

29/10/2022

021460 028038 CALVIN KLEIN COSMETIC
CORPORATION

29/10/2022

021461 028039 CALVIN KLEIN COSMETIC
CORPORATION,

29/10/2022

021913 028041 PAMPERS THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, 29/10/2022

092300 M 2002
05237

SSANGYONG REXTON SSANGYONG MOTOR COMPANY 01/10/2022

052977 M 2002
05238

Aktieselskabet af 21. november 2001 01/10/2022

053107 M 2002
05239

JACK JONES Aktieselskabet af 21. november 2001 01/10/2022

053261 M 2002
05246

OTSUKA PHARMACEUTICAL CO LTD 02/10/2022

053263 M 2002
05248

CISCO SYSTEMS CISCO TECHNOLOGY INC 02/10/2022

053262 M 2002
05247

CISCO CISCO TECHNOLOGY INC 02/10/2022

052555 M 2002
05261

IOAN POPA 02/10/2022

055336 M 2002
05278

HAIRGROW SC DAR AL DAWA PHARMA SRL 03/10/2022

053492 M 2002
05298

K KWANG YANG MOTOR CO LTD 03/10/2022
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053493 M 2002
05299

KYMCO KWANG YANG MOTOR CO LTD 03/10/2022

053495 M 2002
05304

ROSTARPACK RO STAR SA 03/10/2022

057677 M 2002
05297

ALBALACT SC ALBALACT SA 03/10/2022

053489 M 2002
05288

M14P SC AEROSTAR SA 03/10/2022

053490 M 2002
05290

ZIARUL DE DUMINICA SC MEDIAFAX GROUP SA 03/10/2022

054001 M 2002
05296

EQUESTRIAN
EQUIPMENT PONY

VELICEA CONSTANTIN 03/10/2022

053479 M 2002
05266

SC INOROGUL IMPEX SRL 03/10/2022

096932 M 2008
06017

ATLANTIS KERZNER INTERNATIONAL LIMITED 04/10/2022

053192 M 2002
05343

INVISICLOSE ConvaTec Inc. 07/10/2022

053758 M 2002
05336

LORY TE IUBEŞTE
ŞI-ŢI DĂRUIEŞTE

SC AICBAC SA 07/10/2022

053189 M 2002
05339

CUBIX VORTEXX ENTERTAINMENT
VENTURES LLC

07/10/2022

054476 M 2002
05366

JAKO JAKO AG 08/10/2022

053268 M 2002
05348

MC MONI'S SC MC MONI'S SRL 08/10/2022

067202 M 2002
05367

INSTYLE TIME INC. 08/10/2022

052023 M 2002
05365

CELVIANO CASIO KEISANKI KABUSHIKI KAISHA
(CASIO COMPUTER CO LTD)

08/10/2022

052016 M 2002
05356

DATA BANK CASIO KEISANKI KABUSHIKI KAISHA
(CASIO COMPUTER CO LTD)

08/10/2022

052017 M 2002
05357

FILMCARD CASIO KEISANKI KABUSHIKI KAISHA
(CASIO COMPUTER CO LTD)

08/10/2022

052019 M 2002
05359

G SHOCK CASIO KEISANKI KABUSHIKI KAISHA
(CASIO COMPUTER CO LTD)

08/10/2022

052021 M 2002
05361

C POWER CASIO KEISANKI KABUSHIKI KAISHA
(CASIO COMPUTER CO LTD)

08/10/2022

052022 M 2002
05362

ADPS CASIO KEISANKI KABUSHIKI KAISHA
(CASIO COMPUTER CO LTD)

08/10/2022
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052362 M 2002
05353

MAXWELL ROMBIZ IMPEX SRL 08/10/2022

055805 M 2002
05387

SPINNER MAD DOGG ATHLETICS INC 09/10/2022

053300 M 2002
05388

SPINNING MAD DOGG ATHLETICS INC 09/10/2022

054289 M 2002
05394

C 25 SC LABORMED-PHARMA SA 09/10/2022

054288 M 2002
05393

A 100 SC LABORMED-PHARMA SA 09/10/2022

053453 M 2002
05375

BEYFIN ROMANIA
IMOBILIARE

CONSTRUCŢII TERENURI

SC BEYFIN ROMANIA SRL 09/10/2022

054290 M 2002
05397

A 50 SC LABORMED-PHARMA SA 09/10/2022

053907 M 2002
05396

M 100 SC LABORMED-PHARMA SA 09/10/2022

053906 M 2002
05395

M 50 SC LABORMED-PHARMA SA 09/10/2022

054291 M 2002
05399

F 40 SC LABORMED-PHARMA SA 09/10/2022

054292 M 2002
05400

C 50 SC LABORMED-PHARMA SA 09/10/2022

053908 M 2002
05401

M 10 SC LABORMED-PHARMA SA 09/10/2022

054293 M 2002
05402

E 10 SC LABORMED-PHARMA SA 09/10/2022

054296 M 2002
05403

K1 SC LABORMED-PHARMA SA 09/10/2022

053909 M 2002
05404

P 20 SC LABORMED-PHARMA SA 09/10/2022

053201 M 2002
05398

MI SC LABORMED-PHARMA SA 09/10/2022

053910 M 2002
05407

BZ 1.5 SC LABORMED-PHARMA SA 09/10/2022

054294 M 2002
05408

B8 SC LABORMED-PHARMA SA 09/10/2022

054295 M 2002
05409

C 200 SC LABORMED-PHARMA SA 09/10/2022
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053911 M 2002
05410

AZ 0,5 SC LABORMED-PHARMA SA 09/10/2022

053042 M 2002
05411

LABORMED PHARMA.
TRATEAZĂ CU
ÎNCREDERE !

SC LABORMED-PHARMA SA 09/10/2022

061265 M 2002
05430

PIESE ORIGINALE SKODA SKODA AUTO AS 10/10/2022

054649 M 2002
05463

PASSION SC PRODAL 94 SRL 10/10/2022

052026 M 2002
05421

ALKA NUTLINE INTERSNACK GROUP GMBH & CO.
KG

10/10/2022

052112 M 2002
05462

BLUE RIDGE
INTERNATIONAL

COMPUTERS SRL

SC BLUE RIDGE INTERNATIONAL
COMPUTERS SRL

10/10/2022

052230 M 2002
05468

PRESID TEVA CZECH INDUSTRIES S.R.O. 11/10/2022

052370 M 2002
05470

KRONOS SANKT
PETERSBURG

SC PRINCIPAL COMPANY SA
SC EUROAVIPO SA

11/10/2022

052495 M 2002
05482

SALARIU PE VIAŢĂ ! SC STRAUSS ROMÂNIA SRL 14/10/2022

054699 M 2002
05497

DELICATESE SC DELICATESE FOOD SRL 14/10/2022

053077 M 2002
05498

MOTAN CENTRALE
TERMICE

SC KOBER SRL 14/10/2022

053007 M 2002
05499

TERMOBLOC BRIKSTON CONSTRUCTION
SOLUTIONS SA

14/10/2022

064622 M 2002
05502

HELLOMOTO Motorola Trademark Holdings, LLC 14/10/2022

053525 M 2002
05522

JIDVEI SEIDEN
SAUVIGNON BLANC

SC JIDVEI SRL FILIALA ALBA 15/10/2022

053526 M 2002
05523

JIDVEI MUSCAT OTTONEL SC JIDVEI SRL FILIALA ALBA 15/10/2022

053527 M 2002
05524

JIDVEI MUSCAT OTTONEL SC JIDVEI SRL FILIALA ALBA 15/10/2022

053398 M 2002
05508

VITES SC TELLURIUM CHEMICAL CO SRL 15/10/2022

053848 M 2002
05525

CJ CASTEL JIDVEI
SAUVIGNON BLANC

CLAUDIU NECŞULESCU 15/10/2022

053849 M 2002
05526

CJ CASTEL JIDVEI SC JIDVEI SRL FILIALA ALBA 15/10/2022
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053528 M 2002
05527

JIDVEI SAUVIGNON BLANC SC JIDVEI SRL FILIALA ALBA 15/10/2022

055057 M 2002
05528

JIDVEI CETATEA DE BALTA SC JIDVEI SRL FILIALA ALBA 15/10/2022

053311 M 2002
05518

COPII IN DIFICULTATE CHILDREN IN DISTRESS 15/10/2022

053313 M 2002
05520

BEARINGPOINT BearingPoint IP Holding B.V. 15/10/2022

053551 M 2002
05543

VM SC VITROMETAN SA 16/10/2022

053543 M 2002
05542

ALGO BOCAN SC ALGO SRL 16/10/2022

053558 M 2002
05549

APULUM SC ALBALACT SA 16/10/2022

053552 M 2002
05550

TAMPICO TAMPICO BEVERAGES INC. 16/10/2022

053688 M 2002
05551

TURTLE WAX Turtle Wax Inc. 16/10/2022

054348 M 2002
05552

BLOOMBERG COM BLOOMBERG FINANCE L.P. 16/10/2022

053556 M 2002
05556

WET HANKIES MEGA DISPOSABLES SA 16/10/2022

053541 M 2002
05557

E ATÂT DE MOALE!
E NOU! - NU, E

SPĂLAT CU PERWOLL.

Henkel AG & Co. KGaA 16/10/2022

053553 M 2002
05553

SPEED STICK 24/7 COLGATE PALMOLIVE COMPANY 16/10/2022

053554 M 2002
05554

COLGATE FRESH STRIPS COLGATE PALMOLIVE COMPANY 16/10/2022

053689 M 2002
05560

VEER SC VEER STAR SRL 16/10/2022

053497 M 2002
05547

FERNANDO CASARANO SC LEONARDO SRL 16/10/2022

054834 M 2002
05587

PALMOLIVE
HYDRA NATURA

COLGATE PALMOLIVE COMPANY 17/10/2022

054688 M 2002
05594

FELIX INTERSNACK POLAND SP z.o.o. 17/10/2022

053337 M 2002
05580

E STYLE COLLECTION SC ALICE TOURISM & CONSULTING
SRL

17/10/2022
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055036 M 2002
05568

EUROVIM PRESS SC INTERMARK S.R.L. 17/10/2022

055131 M 2002
05569

RM REALITATEA MAGAZIN SC INTERMARK S.R.L. 17/10/2022

053456 M 2002
05567

PRESSOFICE SC INTERMARK S.R.L. 17/10/2022

055037 M 2002
05570

AFM ARDEALUL FM SC INTERMARK S.R.L. 17/10/2022

055038 M 2002
05571

OFFICE PRESS SC INTERMARK S.R.L. 17/10/2022

055073 M 2002
05565

SIRET SC VELROM SRL 17/10/2022

055039 M 2002
05572

START SC INTERMARK S.R.L. 17/10/2022

055041 M 2002
05577

EURO PRESS SC INTERMARK S.R.L. 17/10/2022

053455 M 2002
05564

ŞCOLAR SC VEL PITAR SA 17/10/2022

055040 M 2002
05573

ATV ARDEALUL TV SC INTERMARK S.R.L. 17/10/2022

054431 M 2002
05574

EUROM SC INTERMARK S.R.L. 17/10/2022

053460 M 2002
05575

NT SC INTERMARK S.R.L. 17/10/2022

053461 M 2002
05576

TN SC INTERMARK S.R.L. 17/10/2022

054702 M 2002
05562

BUCIUM SC VELROM SRL 17/10/2022

118650 M 2011
08240

PLAY LRC PRODUCTS LIMITED 17/10/2022

053502 M 2002
05598

SERV CONSULTING S.R.L. 18/10/2022

053691 M 2002
05597

PASTELE BĂNEASA
PASTELE BINE FĂCUTE

S.C. M.P. BANEASA-PASTE S.A. 18/10/2022

053338 M 2002
05610

GILBEY'S DIAGEO BRANDS B.V. 18/10/2022

054160 M 2002
05596

JACK FROST VODKA SC EUROAVIPO SA 18/10/2022

053340 M 2002
05612

SHERIDAN'S R & A BAILEY & CO 18/10/2022
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053339 M 2002
05611

ARCHERS DIAGEO BRANDS B.V. 18/10/2022

055651 M 2002
05630

EMAC TOROS ADRIAN 21/10/2022

053530 M 2002
05677

DUMBRAVA SERV CONSULTING S.R.L. 21/10/2022

054360 M 2002
05662

REPER PRESS SC INTERMARK S.R.L. 22/10/2022

053228 M 2002
05669

DOMN' MITICĂ SC INTERMARK S.R.L. 22/10/2022

054385 M 2002
05668

ROSINA SC INTERMARK S.R.L. 22/10/2022

053176 M 2002
05663

SONVEST SC INTERMARK S.R.L. 22/10/2022

054363 M 2002
05667

MITTY SC INTERMARK S.R.L. 22/10/2022

054361 M 2002
05664

STOP PRESS SC INTERMARK S.R.L. 22/10/2022

054362 M 2002
05666

EURONET SC INTERMARK S.R.L. 22/10/2022

054319 M 2002
05665

LA FIX ! SC INTERMARK S.R.L. 22/10/2022

054320 M 2002
05671

UN PIC SC INTERMARK S.R.L. 22/10/2022

054386 M 2002
05672

O3 APĂ MINERALĂ
OZONATĂ

SC INTERMARK S.R.L. 22/10/2022

053230 M 2002
05673

O3 OZONATA SC INTERMARK S.R.L. 22/10/2022

053529 M 2002
05676

DUMBRAVA SERV CONSULTING S.R.L. 22/10/2022

053759 M 2002
05703

SEPHORA SC GLOBAL PARTNERS NETWORK
SA

22/10/2022

060192 M 2002
05683

MAGISTER SMART CASH SC MAGISTER SOFTWARE SRL 22/10/2022

053273 M 2002
05688

HARDFACE MMI-IPCO, LLC 22/10/2022

054616 M 2002
05689

POWER DRY MMI-IPCO, LLC 22/10/2022

054617 M 2002
05690

POWER STRETCH MMI-IPCO, LLC 22/10/2022
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061594 M 2002
05691

THERMAL PRO MMI-IPCO, LLC 22/10/2022

053368 M 2002
05692

WINDPRO MMI-IPCO, LLC 22/10/2022

053376 M 2002
05693

WINDBLOC MMI-IPCO, LLC 22/10/2022

055967 M 2002
05694

WINDBLOC ACT MMI-IPCO, LLC 22/10/2022

054618 M 2002
05695

POWER SHIELD MMI-IPCO, LLC 22/10/2022

053947 M 2002
05697

HEPA MERZ MERZ PHARMA GMBH & CO KGAA 22/10/2022

053948 M 2002
05698

CONTRACTUBEX MERZ PHARMA GMBH & CO KGAA 22/10/2022

052431 M 2002
05706

GO FOR FUN DISTRACŢIA
ABIA ÎNCEPE

SC CMB INTERNATIONAL EXIMP SRL 22/10/2022

054133 M 2002
05700

SANA REVISTA SĂNĂTĂŢII SC RINGIER MAGAZINES SRL 22/10/2022

053512 M 2002
05642

ELECTRICA SA SOCIETATEA COMERCIALA DE
DISTRIBUTIE SI FURNIZARE A
ENERGIEI ELECTRICE ELECTRICA
SA

22/10/2022

053515 M 2002
05643

SURSA TA DE ENERGIE SOCIETATEA COMERCIALA DE
DISTRIBUTIE SI FURNIZARE A
ENERGIEI ELECTRICE ELECTRICA
SA

22/10/2022

054762 M 2002
05644

LS ENIA SC LS ENIA SRL 22/10/2022

054847 M 2002
05651

AQUILA AQUILA PART PROD COM S.A. 22/10/2022

056424 M 2002
05653

RNN ROMANIAN
NEWS NETWORK

SC INTERMARK S.R.L. 22/10/2022

054885 M 2002
05654

NT NATIONAL TELEVISION SC INTERMARK S.R.L. 22/10/2022

054886 M 2002
05655

NTC NATIONALTELEVISION
COMPANY

SC INTERMARK S.R.L. 22/10/2022

054887 M 2002
05656

NBR NATIONAL
BROADCASTING ROMANIA

SC INTERMARK S.R.L. 22/10/2022

054774 M 2002
05657

NBO NATIONAL
BROADCASTING ORADEA

SC INTERMARK S.R.L. 22/10/2022
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054250 M 2002
05709

ZIMBRU SC ALBRAU PROD SA 23/10/2022

053371 M 2002
05741

PALPLAST SC PALPLAST SA 23/10/2022

053370 M 2002
05739

PLASTY PROD SC PLASTY PROD SRL 23/10/2022

053334 M 2002
05721

TUDOR GENOIU T. MIHAIL 23/10/2022

054161 M 2002
05735

INTERNATIONAL
INVESTMENT FORUM

CENTRAL AND
SOUTH EASTERN

EUROPE BUCHAREST

CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE
A ROMÂNIEI

23/10/2022

053244 M 2002
05753

ST STOICA CRISTIANA IRINEL
STOICA VALERIU

24/10/2022

053254 M 2002
05754

ST STOICA &
ASOCIAŢII FIDELITAS,

INTEGRITAS, FORTITUDO

STOICA VALERIU
STOICA CRISTIANA IRINEL

24/10/2022

053255 M 2002
05755

FIDELITAS, INTEGRITAS,
FORTITUDO

STOICA CRISTIANA IRINEL
STOICA VALERIU

24/10/2022

052391 M 2002
05743

MELARTRIN SC TERAPIA SA 24/10/2022

052395 M 2002
05756

STOICA & ASOCIAŢII STOICA CRISTIANA IRINEL
STOICA VALERIU

24/10/2022

052496 M 2002
05750

GRANATUR SC VEL PITAR SA 24/10/2022

053253 M 2002
05752

ST STOICA &
ASOCIAŢII SOCIETATE

CIVILĂ DE AVOCAŢI
ATTORNEYS AT LAW

STOICA CRISTIANA IRINEL
STOICA VALERIU

24/10/2022

055108 M 2002
05767

LINEA VITA SC LAROPHARM SRL 25/10/2022

053695 M 2002
05788

TRIAD SC TRIAD GRUP SRL 28/10/2022

057571 M 2002
05802

TEMPO PLUS MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI
NYILVÁNOSAN MÜKÖDÖ
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

28/10/2022

055299 M 2002
05795

AMPICILINA PLUS SC ANTIBIOTICE SA 28/10/2022

053696 M 2002
05796

AJAX MINERALS COLGATE PALMOLIVE COMPANY 28/10/2022
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094311 M 2002
05797

VODAFONE VODAFONE GROUP PLC 28/10/2022

094312 M 2002
05798

VODAFONE VODAFONE GROUP PLC 28/10/2022

057572 M 2002
05803

TEMPO+ MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI
NYILVÁNOSAN MÜKÖDÖ
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

28/10/2022

053767 M 2002
05808

BORSEC SC ROMAQUA GROUP SA 29/10/2022

053768 M 2002
05809

BORSEC SC ROMAQUA GROUP SA 29/10/2022

053355 M 2002
05814

BALLETO SC BETTY ICE SRL 29/10/2022

053356 M 2002
05815

LIDO SC BETTY ICE SRL 29/10/2022

053357 M 2002
05816

BONANZA SC BETTY ICE SRL 29/10/2022

053320 M 2002
05827

CJ CJ CORP 29/10/2022

053321 M 2002
05828

CJ CJ CORP 29/10/2022

053379 M 2002
05829

BLEND A MED THE PROCTER & GAMBLE COMPANY 29/10/2022

053919 M 2002
05850

VASAPROSTAN MERCURY PHARMA GROUP LIMITED 30/10/2022

053506 M 2002
05846

EL GRECO SC FODEMI FAST FOOD SRL 30/10/2022

054466 M 2002
05854

ETA 2U COMPUTER SC ETA 2U SRL 30/10/2022

058545 M 2002
05852

CINDY CRAWFORD CRAW DADDY LICENSING INC 30/10/2022

056933 M 2002
05860

YORK TDR d.o.o 30/10/2022

053345 M 2002
05859

BALUL OPEREI OPERA NATIONALA din Cluj-Napoca 30/10/2022

054619 M 2002
05899

CEFORT ANTIBIOTICE SA 31/10/2022

053533 M 2002
05895

BORDS EVE RAVINTORAISIO OY 31/10/2022
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054401 M 2002
05898

AMPIPLUS ANTIBIOTICE SA 31/10/2022

054266 M 2002
05871

LABIRINTUL SC D TOYS SRL 31/10/2022

054267 M 2002
05872

CURSA DE CAI SC D TOYS SRL 31/10/2022

054268 M 2002
05873

LUMEA AFACERILOR SC D TOYS SRL 31/10/2022

053532 M 2002
05875

CARAREA PIERDUTA SC D TOYS SRL 31/10/2022

054269 M 2002
05877

CUVINTE INCRUCISATE SC IQ GAMES SRL 31/10/2022

123638 M 2012
06266

Margo SC MENDOLA PRO SRL 01/10/2022

145748 M 2012
06280

STOPDEPRES PUȘCAȘU GH. CEZAR PERSOANA
FIZICA AUTORIZATA

01/10/2022

157163 M 2012
06278

IVY IVY BY IRINA VOINEA VOINEA IRINA GABRIELA 01/10/2022

123637 M 2012
06267

Lyrio SC MENDOLA PRO SRL 01/10/2022

145749 M 2012
06288

Cholesterem PUȘCAȘU GH. CEZAR PERSOANA
FIZICA AUTORIZATA

01/10/2022

134390 M 2012
06300

SEAL S.C. STAR STORAGE S.A. 01/10/2022

123537 M 2012
06289

Buyer Brain SC SMART MIND LAB SRL 01/10/2022

125160 M 2012
06299

MILANAMAR SC MILANA MAR SRL 01/10/2022

127195 M 2012
06277

LPH ROMANIA
FONDAT 2012

LIGA PROFESIONISTA DE HANDBAL 01/10/2022

123598 M 2012
06270

DC DATRONIX COMPUTER SC DATRONIX COMPUTER SRL 01/10/2022

123494 M 2012
06257

DASHA. SC DASHA ONLINE SRL 01/10/2022

125194 M 2012
06258

SJB SC COILPROFIL SRL 01/10/2022

123586 M 2012
06291

GESYPRO SC GENESYS SYSTEMS RO SRL 01/10/2022

123562 M 2012
06259

RADIO BALADA SC TONIGHT SRL 01/10/2022
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122457 M 2012
06292

T- racks SC GENESYS SYSTEMS RO SRL 01/10/2022

123534 M 2012
06260

Findejun SC PANEMAR MORARIT SI
PANIFICATIE SRL

01/10/2022

145746 M 2012
06282

NERVEX PUȘCAȘU GH. CEZAR PERSOANA
FIZICA AUTORIZATA

01/10/2022

123401 M 2012
06294

wowbiz SC DOGAN MEDIA INTERNATIONAL
SA

01/10/2022

145747 M 2012
06283

Natura ca medicament PUȘCAȘU GH. CEZAR PERSOANA
FIZICA AUTORIZATA

01/10/2022

123398 M 2012
06295

wowbiz SC DOGAN MEDIA INTERNATIONAL
SA

01/10/2022

138303 M 2012
06284

Libertate de mişcare PUȘCAȘU GH. CEZAR PERSOANA
FIZICA AUTORIZATA

01/10/2022

125434 M 2012
06302

PSYCHEDELIC PARTY SEPHORA 01/10/2022

123399 M 2012
06296

wowbiz SC DOGAN MEDIA INTERNATIONAL
SA

01/10/2022

124307 M 2012
06272

LA PARTER TARARACHE MIHAI 01/10/2022

123400 M 2012
06297

wowbiz SC DOGAN MEDIA INTERNATIONAL
SA

01/10/2022

130528 M 2012
06273

BLUE NIPPLE BOY BOLTASU MARIUS CATALIN 01/10/2022

123885 M 2012
06264

Lumea Eşti Tu COSA SILVIU IULIAN 01/10/2022

123540 M 2012
06274

ECO-WEEK GRASU EMILIAN 01/10/2022

123671 M 2012
06276

LIGA PROFESIONISTA
DE HANDBAL

LIGA PROFESIONISTA DE HANDBAL 01/10/2022

123587 M 2012
06293

GENESYS Value-
added Distribution

Let's Grow Together!

SC GENESYS DISTRIBUTIE RO SRL 01/10/2022

123746 M 2012
06303

JINTONG GUANGZHOU JINTONG MEDICAL
CO., LTD.

01/10/2022

145745 M 2012
06287

CISTORENAL PUȘCAȘU GH. CEZAR PERSOANA
FIZICA AUTORIZATA

01/10/2022

123966 M 2012
06059

GSS MANAGEMENT SC GSS MANAGEMENT PROTECTION
SRL

01/10/2022
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123549 M 2012
06210

SANYI KONYHAJA DF World of Spices GmbH 02/10/2022

124063 M 2012
06320

La Tanti Florica SC FLORIN CALINESCU MEDIA
COMPANY IMPEX SRL

02/10/2022

124424 M 2012
06328

ROST BRONZALCHID SC FABRYO CORPORATION SRL 02/10/2022

123897 M 2012
06305

ZIUA TURISTICĂ MIHAI IONUŢ BRATILOVEANU 02/10/2022

123599 M 2012
06330

V VERITAS PANCIU SC VERITAS PANCIU SA 02/10/2022

123466 M 2012
06321

Aplast windows and doors APLAST WOOD INDUSTRY SRL 02/10/2022

123467 M 2012
06322

Aplast windows and doors APLAST WOOD INDUSTRY SRL 02/10/2022

123550 M 2012
06306

EVRIKA QUALITY BEST M SRL 02/10/2022

123360 M 2012
06323

Aplast windows and doors APLAST WOOD INDUSTRY SRL 02/10/2022

123492 M 2012
06308

GETICA SC NEWS OUTDOOR ROMANIA SRL 02/10/2022

140317 M 2012
06331

LAND ATELIER
Parts & Accessories
Est. 2004 Bucharest

SC LAND ATELIER SRL 02/10/2022

123648 M 2012
06316

AZORICA SC CICALEX SA 02/10/2022

123647 M 2012
06312

Savoarea gustului SC CICALEX SA 02/10/2022

123493 M 2012
06307

SMART BAR GAMES SC SMARTECH SRL 02/10/2022

124640 M 2012
06332

K CLASSIC Fruity Moments KAUFLAND DIENSTLEISTUNG GMBH
& CO. KG

02/10/2022

127402 M 2012
06324

TE 20 SC DESIGN ABOARD SRL 02/10/2022

123631 M 2012
06313

Pentru dimineti mai fericite SC INTERAGRO LACTATE SRL 02/10/2022

123975 M 2012
06325

ROST SATIN FABRYO CORPORATION SRL 02/10/2022

125058 M 2012
06315

MOO-MOO SC INTERAGRO LACTATE SRL 02/10/2022
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126460 M 2012
06326

SATIN FABRYO CORPORATION SRL 02/10/2022

124423 M 2012
06327

ROST BRONZALCHID FABRYO CORPORATION SRL 02/10/2022

123658 M 2012
06317

ASALT security SC ASALT SECURITY SRL 02/10/2022

123528 M 2012
06335

VMAX PIONEER HI-BRED INTERNATIONAL,
INC

02/10/2022

123566 M 2012
06309

Instal Sting GOSOIU GABRIEL DRAGOS 02/10/2022

122083 M 2012
06318

VIA BOERULUI BOERU GHEORGHE 02/10/2022

122082 M 2012
06319

PODGORIA BOERULUI BOERU GHEORGHE 02/10/2022

123529 M 2012
06334

VMAX PIONEER HI-BRED INTERNATIONAL,
INC

02/10/2022

123759 M 2012
06311

RĂSFAŢĂ-TE ! SC BEAUTIFUL LINE SRL 02/10/2022

123628 M 2012
06344

ALLCRISGUARD
PAZA SI PROTECTIE

SC ALLCRISGUARD SRL 03/10/2022

123611 M 2012
06336

SANTECH FURTUNA CORNEL SANTINI 03/10/2022

124279 M 2012
06353

UMS Future means
Health & Spirit

SC UNIFIED MEDICAL SERVICES SRL 03/10/2022

132903 M 2012
06358

Ralisa SC RALISA & IBI SRL 03/10/2022

127294 M 2012
06354

EXPRESS COOKER SC STUDIO MODERNA SRL 03/10/2022

127288 M 2012
06346

GRUP I.M.P.
FORCE SECURITY

SC GRUP I.M.P. FORCE SECURITY
SRL

03/10/2022

123619 M 2012
06347

taxiplon SC TAXIPLON SRL 03/10/2022

124305 M 2012
06355

MOL. Şi pe tine ce te mişcă? MOL Magyar Olaj-es Gazipari Nyrt 03/10/2022

127446 M 2012
06356

mobelland bad & kuchen SC WMKT DISTRIBUTION SRL 03/10/2022

123693 M 2012
06339

FAMILY FOOD ECATERINA MIHAELA GOVOREANU 03/10/2022

125412 M 2012
06361

STINGOMAT SC STINGOMAT PROD COM SRL 03/10/2022
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123651 M 2012
06348

Palatul CEC CEC BANK SA 03/10/2022

126817 M 2012
06362

GASPECO SC TRANSPECO LOGISTICS &
DISTRIBUTION SA

03/10/2022

123652 M 2012
06349

Palatul CEC
Continuitate Tradiţie

CEC BANK SA 03/10/2022

123737 M 2012
06399

LARS AUTO SC LARS AUTO SRL 04/10/2022

123471 M 2012
06375

ZAMOLXE SC PROSPER MOD SRL 04/10/2022

126981 M 2012
06363

S.C. MDM AUTO S.R.L.
www.curele-simeringuri.ro

SC MDM AUTO SRL 04/10/2022

123491 M 2012
06364

BUSINESS ACTIV CONSULT SC BUSINESS ACTIV CONSULT SRL 04/10/2022

137754 M 2012
06386

HJS HUMAN JOB SECURITY SC HUMAN JOB SECURITY SRL 04/10/2022

129840 M 2012
06391

APIS FELIX SC COMPLEX APICOL VECESLAV
HARNAJ SA

04/10/2022

124149 M 2012
06402

Tanti Florica SC MEDIA PRO ENTERTAINMENT
ROMANIA SA

04/10/2022

124145 M 2012
06403

WELCOME LAS FIERBINTI SC MEDIA PRO ENTERTAINMENT
ROMANIA SA

04/10/2022

122212 M 2012
06395

AUTENTIC SECURITY SC AUTENTIC SECURITY SRL 04/10/2022

124147 M 2012
06404

SPITALUL DE DEMENŢĂ SC MEDIA PRO ENTERTAINMENT
ROMANIA SA

04/10/2022

173104 M 2012
06381

Magazinul de cauze TINJALA MEDREA ALEXANDRA
SPERANTA

04/10/2022

125868 M 2012
06401

LALA BAND SC MEDIA PRO ENTERTAINMENT
ROMANIA SA

04/10/2022

123963 M 2012
06405

LALA band SC MEDIA PRO ENTERTAINMENT
ROMANIA SA

04/10/2022

123957 M 2012
06383

SKY SECURITY SC SKY SECURITY SRL 04/10/2022

126779 M 2012
06371

GOSPODINA SC PROSPER MOD SRL 04/10/2022

124069 M 2012
06385

ICAMI ASOCIAŢIA "ICAMI" 04/10/2022

121804 M 2012
04414

COBRA PAZA
SI PROTECTIE

SC COBRA PAZA SI PROTECTIE SRL 04/10/2022
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126271 M 2012
06009

VEL PITAR S.A. 05/10/2022

126272 M 2012
06008

CLOPOTEL VEL PITAR S.A. 05/10/2022

124235 M 2012
06424

CIUCU DAN ALEXANDRU 05/10/2022

123807 M 2012
06425

Aspenter - ZI DE ZI DE ZI SC TERAPIA SA 05/10/2022

129633 M 2012
06426

Aspenter - ZI DE ZI SC TERAPIA SA 05/10/2022

124343 M 2012
06416

Oameni despre
carti memorabile

SC WALMARK ROMANIA SRL 05/10/2022

123679 M 2012
06408

MULTIACTIV SC BIOFARM SA 05/10/2022

123536 M 2012
06427

gamers lounge SC GAMERS LOUNGE SRL 05/10/2022

124345 M 2012
06418

studentiq SC WALMARK ROMANIA SRL 05/10/2022

123728 M 2012
06419

evo promotions SC EVOLUTIO PROMOTIONS &
ADVERTISING SRL

05/10/2022

124571 M 2012
06428

FLORATONIC SC FLORASAN EXIM SRL 05/10/2022

124705 M 2012
06351

EDITURA HAC! SC EDITURA HAC! BD SRL 05/10/2022

123348 M 2012
06329

GOOOL!!! AGRITRANS SERVICE
INTERNATIONAL SRL

05/10/2022

123676 M 2012
06411

LIFEBENE SC BIOFARM SA 05/10/2022

122093 M 2012
06420

you 2 energy drink
Tu la puterea a doua!

SC TOPI IMPORT EXPORT SRL 05/10/2022

172749 M 2012
06429

Fusion Core BRĂDEAN ANCA
NAGY TIBERIU ADRIAN
BUCUR ALEXANDRU

05/10/2022

123675 M 2012
06412

LIVERMAX SC BIOFARM SA 05/10/2022

123808 M 2012
06421

ZI DE ZI DE ZI SC TERAPIA SA 05/10/2022

123678 M 2012
06409

EXTRACARE SC BIOFARM SA 05/10/2022
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123597 M 2012
06414

STEAUA DUNARII SC VINALCOOL SA 05/10/2022

123674 M 2012
06410

EFILIV SC BIOFARM SA 05/10/2022

124344 M 2012
06415

oameni despre carti bune SC WALMARK ROMANIA SRL 05/10/2022

124283 M 2012
06430

DIGI NATURE SC RCS & RDS SA 05/10/2022

123594 M 2012
06433

P PETROM
Performanţa inspiră.

SC OMV PETROM SA 05/10/2022

145896 M 2012
06434

GAZETA DE CLUJ SC BRONZ MEDIA SRL 05/10/2022

123517 M 2012
06435

METAJOURNAL SC EPISTEMIO SYSTEMS SRL 05/10/2022

123572 M 2012
06436

VACAMUUU SC MEAT MARKET & FOODS SRL 05/10/2022

124818 M 2012
06437

ACANT DESIGN SC ACANT DESIGN SRL 05/10/2022

134874 M 2012
06432

SAINT NICHOLAS VILLAGE HORIA MIRON CONSTANTINESCU 08/10/2022

123579 M 2012
06459

TEUTON Construieşte
nemţeşte!

TRASNEA ADRIAN FLORIN 08/10/2022

123465 M 2012
06440

TRAVEL PARADISE SC PARADISE TRAVEL AGENCY SRL 08/10/2022

127021 M 2012
06470

BARBARIAN MARIAN PETCU 08/10/2022

123909 M 2012
06457

REYNA VOX GÎGĂ ELENA-IRINA 08/10/2022

123603 M 2012
06443

Fundaţia preţuieşte Clipa FUNDAŢIA PREŢUIEŞTE CLIPA 08/10/2022

125231 M 2012
06444

BIOCEBRAL ÎŢI PUNE
CREIERUL ÎN MIŞCARE!

SC LOOK AHEAD SRL 08/10/2022

124578 M 2012
06458

mono shoes & accessories DUMITRU MIHĂICĂ 08/10/2022

126597 M 2012
06445

Venda BORASCU DANIEL CRISTIAN 08/10/2022

123435 M 2012
06449

Clubul Puterea Soarelui FUNDAŢIA LIANA DUMITRESCU 08/10/2022

123608 M 2012
06452

CLUBUL SUNETUL MUZICII SĂVULESCU NICOLETA CRISTINA
(MANOLIU)

08/10/2022
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122142 M 2012
06460

Chefuisine SCANDIA FOOD FROZEN S.R.L. 08/10/2022

122140 M 2012
06461

Yamilicious SCANDIA FOOD FROZEN S.R.L. 08/10/2022

123609 M 2012
06453

CENACLUL
SUNETUL MUZICII

SĂVULESCU NICOLETA CRISTINA
(MANOLIU)

08/10/2022

126571 M 2012
06462

VIP VIAŢA INVIZIBILĂ
A PERSONALITĂŢILOR

CÂRCIOG MIRELA DANIELA 08/10/2022

124433 M 2012
06472

plastsistem Îmbină
soluţii şi idei

SC PLASTSISTEM SA 09/10/2022

145807 M 2012
06495

CIPRIAN MARICA MARICA CIPRIAN ANDREI 09/10/2022

132673 M 2012
06499

SĂPTĂMÂNA PE SCURT SC RCS & RDS SA 09/10/2022

124435 M 2012
06473

ISOAC 5 SC PLASTSISTEM SA 09/10/2022

126780 M 2012
06474

ISOPER a SC PLASTSISTEM SA 09/10/2022

124233 M 2012
06496

DANIEL DE CASTRANOVA NICA DAN-MIRCEA 09/10/2022

126782 M 2012
06477

ISOAC 3 SC PLASTSISTEM SA 09/10/2022

145370 M 2012
06497

Business CLUB SC RCS & RDS SA 09/10/2022

126774 M 2012
06478

ISOFRIG SC PLASTSISTEM SA 09/10/2022

126773 M 2012
06479

ISOPER n SC PLASTSISTEM SA 09/10/2022

131605 M 2012
06498

JURNAL PENTRU COPII SC RCS & RDS SA 09/10/2022

124284 M 2012
06502

DIGI LIFE - DESPRE TINE SC RCS & RDS SA 09/10/2022

123727 M 2012
06481

KLEOPATRA FRUMUSETEA
LA INDEMANA TA !

RADU ALEXANDRU ANTONIU 09/10/2022

123488 M 2012
06492

LATIN CITY VICTOR STOICULESCU 09/10/2022

123907 M 2012
06480

Lactag Pe gustate ! SC LACTAG SA 09/10/2022

123913 M 2012
06489

WOLFENERGY FAREL IMPEX SRL 09/10/2022
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124026 M 2012
06482

CHAROITTE FINE JEWELRY SC BELLONNY ACCESORIES SRL 09/10/2022

123588 M 2012
06490

api ACCES PROJECT
INVESTMENTS

SC ACCES PROJECT INVESTMENTS
SRL

09/10/2022

125389 M 2012
06483

USTRAVEL BIRSAN VALENTIN - COSTEL 09/10/2022

124285 M 2012
06503

DIGI WORLD -
DESPRE LUME

SC RCS & RDS SA 09/10/2022

124896 M 2012
06491

MULTIMEDIA S.G.S.
System Group Software

Internetlink-netzone-system

SC INTERNET LINK SRL 09/10/2022

173279 M 2012
06504

Digi AnimalWorld SC RCS & RDS SA 09/10/2022

138142 M 2012
06494

C CHABOO BUCHAREST ILIE GEORGE 09/10/2022

142783 M 2012
06486

SWEET AND SAFE NEDELCU CATALIN-ALEXANDRU 09/10/2022

123548 M 2012
06471

Cofetarul Isteţ SC NOVA PAN SRL 09/10/2022

123621 M 2012
06438

BAUPOR TENCUIALA
DECORATIVA CU

ASPECT CANELAT

SC ROMTEXTIL SA 10/10/2022

133989 M 2012
06507

Zvezda ZVEZDA AD 10/10/2022

123656 M 2012
06536

FAMILY TRAVEL HEARST PORTOFOLIO SA 10/10/2022

124494 M 2012
06493

Freshkiss Frozen
yogurt & more

SC MADRIONE SRL-D 10/10/2022

133990 M 2012
06506

Zvezda ZVEZDA AD 10/10/2022

124880 M 2012
06508

SEARCH CORPORATION STANCIU MIHAI 10/10/2022

123657 M 2012
06537

FAMILY BABY SC JUST MASTER ACTIVITIES SRL 10/10/2022

123654 M 2012
06534

FAMILY MED SC JUST MASTER ACTIVITIES SRL 10/10/2022

123617 M 2012
06518

SPG UNION SC SPG UNION SRL 10/10/2022

136583 M 2012
06538

NALTIM CLOSE
PROTECTION

PRIVATE K SECURITY

SC NALTIM CLOSE PROTECTION SRL 10/10/2022
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123655 M 2012
06535

FAMILY HOUSE SC JUST MASTER ACTIVITIES SRL 10/10/2022

123899 M 2012
06527

dribling DRIBLING 67 10/10/2022

124881 M 2012
06509

the way to move on STANCIU MIHAI 10/10/2022

124107 M 2012
06540

GEMSY Shang Gong Sewing Machine (Zhejiang)
Co., Ltd.

10/10/2022

124151 M 2012
06511

FIRESQ MARIAN-CONSTANTIN
CONSTANTINESCU

10/10/2022

124150 M 2012
06512

NEVER ALONE MARIAN-CONSTANTIN
CONSTANTINESCU

10/10/2022

128992 M 2012
06513

MISS & MISTER PLOIEŞTI BRATU VIOREL 10/10/2022

126701 M 2012
06514

DUNAREA ALBASTRA SC TOTAL TRAFFIC SRL 10/10/2022

124148 M 2012
06520

Minte-mă FRUMOS SC MEDIA PRO ENTERTAINMENT
ROMANIA SA

10/10/2022

123541 M 2012
06515

RECOBAT ASOCIATIA RECOBAT PLUS 10/10/2022

124422 M 2012
06530

ekonomic SC FABRYO CORPORATION SRL 10/10/2022

123542 M 2012
06516

ecopoint ASOCIATIA ECOPOINT 10/10/2022

123577 M 2012
06522

Fructello SC ROMPAK SRL 10/10/2022

125694 M 2012
06517

ALWO SC ALWO THERM SRL 10/10/2022

140171 M 2012
06544

3 IN 1 EXPERIMENTE SC NORIEL IMPEX SRL 10/10/2022

126219 M 2012
06519

SHAORMA KING IONESCU ALEX SRL 10/10/2022

140170 M 2012
06545

4 IN 1 EXPERIMENTE SC NORIEL IMPEX SRL 10/10/2022

130883 M 2012
06546

3 EXPERIMENTE IN 1 SC NORIEL IMPEX SRL 10/10/2022

130882 M 2012
06547

4 EXPERIMENTE IN 1 SC NORIEL IMPEX SRL 10/10/2022

137491 M 2012
06548

MAIA SC NORIEL IMPEX SRL 10/10/2022
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123574 M 2012
06525

SUNT IMBATABIL EDITIONS PLAY BAC 10/10/2022

123489 M 2012
06526

LATIN RESIDENCE VICTOR STOICULESCU 10/10/2022

124870 M 2012
06559

pajo holding
împreună cu natura

P.F. PARASCHIV JUSTIN OVIDIU 11/10/2022

124871 M 2012
06560

CARMISTIN OPEN business P.F. PARASCHIV JUSTIN OVIDIU 11/10/2022

123995 M 2012
06561

NYUGATI JELEN SC OCCIDENT MEDIA SRL 11/10/2022

123775 M 2012
06566

UN ZÂMBET PE MĂSURĂ SC LAROPHARM SRL 11/10/2022

123942 M 2012
06581

Lazo SC LAZO ACTIVEWEAR SRL 11/10/2022

124885 M 2012
06580

ULPIO FIT SEDER ESTABLISHMENT LIMITED 11/10/2022

123793 M 2012
06573

WORKER SMART
REVISTA NAŢIONALĂ

DE MICĂ MECANIZARE

AUDIENTA GENERALA AG SRL 11/10/2022

127020 M 2012
06569

Cluj Actual CIPRIAN RUS 11/10/2022

124972 M 2012
06575

AVICOD CODLEA SC AVICOD SA CODLEA 11/10/2022

124116 M 2012
06585

BonPapa SC BRANDIN SIGNS & DESIGN SRL 11/10/2022

128850 M 2012
06586

Herţeg Mujery Chicky HERŢEG MONICA PFA 11/10/2022

123543 M 2012
06554

RECOTAX ASOCIATIA RECOBAT PLUS 11/10/2022

123544 M 2012
06555

ECOPTAX ASOCIATIA ECOPOINT 11/10/2022

123842 M 2012
06567

TOP BRANDS
VALUE FOR VALUE

SC RABBIT MEDIA SRL 11/10/2022

123444 M 2012
06557

SC GOYA ONLINE STORE SRL 11/10/2022

134341 M 2012
06558

BĂTRÂNU' SAS P.F. MUNTEANU ADRIAN MIHAI 11/10/2022

125625 M 2012
06238

TEDI ŞI AVENTURA
TRĂSNITĂ A

COPILULUI TĂU!

GRUPA MASPEX Sp. z. o. o. S.K.A. 11/10/2022
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127549 M 2012
06607

MIX THE VOICE
OF YOUR LIFE

SC CASY & ROXY COMPANY SRL 12/10/2022

123744 M 2012
06620

GOOGLE CHROME Google LLC 12/10/2022

127700 M 2012
06606

underground the pub ARMAND DIACONU 12/10/2022

123745 M 2012
06621

CHROMEBOOK Google LLC 12/10/2022

123743 M 2012
06622

CHROMEBOX Google LLC 12/10/2022

125435 M 2012
06623

CHROME Google LLC 12/10/2022

123559 M 2012
06597

eLLero SC TEMATER SRL 12/10/2022

145455 M 2012
06619

chrome Google LLC 12/10/2022

123636 M 2012
06592

W WAGNER arte
frumoase şi poveşti

WAGNER IRINA
WAGNER ANA

12/10/2022

123697 M 2012
06590

GLORIA DIAMONDS SC GLORIA DIAMONDS SRL 12/10/2022

124363 M 2012
06599

Turist Center Vacanţe
pentru fiecare

SC TURIST CENTER SRL 12/10/2022

135040 M 2012
06615

Zvezda ULEI
FLOAREA SOARELUI

ZVEZDA AD 12/10/2022

125092 M 2012
06611

opti+plus vino să vezi! SC OPTI-PLUS VISION SRL 12/10/2022

123664 M 2012
06591

ALPIN 57 lux GUSTUL
DE ALTĂDATĂ !

IOAN ISTRATE 12/10/2022

172795 M 2012
06600

Z ZORILE STORE
Re-Fresh Yourself

SC ZORILE TOYS SRL 12/10/2022

125272 M 2012
06616

bel mondo cucina italiana LUCOV STEFAN-BOGDAN 12/10/2022

144893 M 2012
06613

MOTO GEAR NEGUT SORIN FLORIAN 12/10/2022

123667 M 2012
06617

SLOWAHOLIC NEGESCU ANCA 12/10/2022

126972 M 2012
06614

Danvia COMPAGNIE GERVAIS DANONE 12/10/2022

123535 M 2012
06602

PRO DETECTIVE AGENCY MIRCEA BĂNESCU 12/10/2022
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123706 M 2012
06595

REMBAL SC REMIR SRL 12/10/2022

127550 M 2012
06603

VOXMIX SC CASY & ROXY COMPANY SRL 12/10/2022

124462 M 2012
06604

DACON EMERALD ARMAND DIACONU 12/10/2022

125699 M 2012
06605

RADIO UNDERGROUND ARMAND DIACONU 12/10/2022

123620 M 2012
06640

IMI PLACE KANAL D SC DOGAN MEDIA INTERNATIONAL
SA

15/10/2022

127364 M 2012
06641

PIZZA LA METRU FIRUTI DORIN-LAURIAN 15/10/2022

123668 M 2012
06626

AUTOEXPO TEHNICA SC ROMEXPO SA 15/10/2022

123785 M 2012
06651

AUDIOVISION MARA VASILE 15/10/2022

126692 M 2012
06648

Tonic Ginecologic
E-LiTE 500 ml

SC E-LITE NUTRITIA SRL 15/10/2022

123627 M 2012
06652

AGMUS S.C. AGMUS S.A. IAŞI 15/10/2022

124415 M 2012
06627

MP MARMURA
PANTELIMON Prelucrare şi
comercializare roci naturale:

marmură, granit, travertin

SC MARMURA PANTELIMON SRL 15/10/2022

123526 M 2012
06644

RAK CERAMICS RAK CERAMICS P.S.C. 15/10/2022

126583 M 2012
06618

VIVA sănătatea ta,
profesia noastră

ADEN FARM SRL 15/10/2022

125399 M 2012
06629

GOLDEN TIME SC MADISON COMPANY SRL 15/10/2022

127210 M 2012
06634

Perfect smile POPOVICI MARIA RODICA 15/10/2022

126210 M 2012
06631

EUROCERAMIC SC LASSELSBERGER SA 15/10/2022

123777 M 2012
06633

Zâmbet perfect POPOVICI MARIA RODICA 15/10/2022

123527 M 2012
06645

RAK CERAMICS P.S.C. 15/10/2022

126690 M 2012
06646

Tonic Imunitar E-LITE 500 ml SC E-LITE NUTRITIA SRL 15/10/2022
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123545 M 2012
06653

IMAMUS SC IMAMUS SRL 15/10/2022

126691 M 2012
06647

Tonic Sedativ SORINA 350 ml SC E-LITE NUTRITIA SRL 15/10/2022

123716 M 2012
06636

SC Inteli Scut SRL security SC INTELI SCUT SRL 15/10/2022

123828 M 2012
06637

READY to BOX CHOPSTIX SC MLS INVEST TRADING SRL 15/10/2022

123789 M 2012
06638

Pizzicato IONESCU MATEI COSTIN 15/10/2022

126582 M 2012
06539

MyKids SC NANCY TRADE SRL 15/10/2022

123564 M 2012
06657

KARIOKA SC POLICOLOR SA 16/10/2022

123388 M 2012
06658

Alser Forest Soluţii
forestiere complete

ALSER FOREST SRL 16/10/2022

123625 M 2012
06649

LONG WALL BRICK SC LONG WALL BRICK SRL 16/10/2022

123531 M 2012
06659

ALKAVISION PHARMACEUTICAL CHEMICAL
COSMETIC INDUSTRY ALKALOID AD-
SKOPJE

16/10/2022

123563 M 2012
06656

CARIOCA SC POLICOLOR SA 16/10/2022

125069 M 2012
06662

musai-RCA.ro Daca-
i musai, cu placere!

SC SRBA BROKER ASIGURARE SI
REASIGURARE SRL

16/10/2022

123337 M 2012
06677

ECOLOGISTUL
SINDICATUL NATIONAL

DE MEDIU ECOLOGISTUL

SINDICATUL NATIONAL DE MEDIU -
ECOLOGISTUL

16/10/2022

122516 M 2012
06678

PENTRU CĂ FIECARE
BĂNUŢ CONTEAZĂ

ROMANIA HYPERMARCHE S.A. 16/10/2022

123755 M 2012
06663

PLUM MEDIA
creative agency

SC PLUM MEDIA AGENCY SRL 16/10/2022

125400 M 2012
06664

Chicken's Fast Food SC CHICKEN'S FOOD SRL 16/10/2022

130338 M 2012
06672

VINIMONDO IMPORT SC VINIMONDO IMPORT SRL 16/10/2022

123756 M 2012
06661

PRINCE RAZVAN COCOS MARILENA GEORGETA 16/10/2022

123438 M 2012
06681

Tobi SC LAVIOD IMPEX SRL 16/10/2022
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123532 M 2012
06676

CEATA lui PIŢIGOI SC PROFI ROM FOOD SRL 16/10/2022

123439 M 2012
06682

SEPA TRADE SC SEPA TRADE SRL 16/10/2022

123589 M 2012
06666

T-SOFT invest consulting T - SOFT INVEST CONSULTING SRL 16/10/2022

123437 M 2012
06673

THE FUNK SOCIETY MARIUS OPREA ADRIAN
LAURENTIU MOISE VIOREL

16/10/2022

123718 M 2012
06667

BRISK business related
intelligent software kit

T - SOFT INVEST CONSULTING SRL 16/10/2022

130540 M 2012
06735

Spaghete contracronometru SC PAMBAC SA 17/10/2022

123436 M 2012
06714

Premier Global Recruitment,
Assessment & Coaching

Believing in people

SC PREMIER GLOBAL
INTERNATIONAL SRL

17/10/2022

123735 M 2012
06685

PLATINUM MOZAIC INOX SC STAR PLAST CO SRL 17/10/2022

129789 M 2012
06700

French Toast Nutriţia SC VEL PITAR SA 17/10/2022

124202 M 2012
06729

enjoy one world SC LIVESTUDIES SRL 17/10/2022

123691 M 2012
06686

BETTER COMPANIES,
BETTER PEOPLE,

BETTER LIVES

SC ROSS CONSULTANTS SRL 17/10/2022

123883 M 2012
06716

Humi Flor PENTRU
GRĂDINA TA!

SC TORENT DISTRIBUTION SRL 17/10/2022

145821 M 2012
06702

DOLCE VITA SC ROMEGA FOOD DISTRIBUTION
SRL

17/10/2022

123884 M 2012
06717

Planta Sol SC TORENT DISTRIBUTION SRL 17/10/2022

124203 M 2012
06731

LiveStudies enjoy one world SC LIVESTUDIES SRL 17/10/2022

138079 M 2012
06687

arox equipment SC AROX EQUIPMENT SRL 17/10/2022

123867 M 2012
06703

DENI NOCI SC ROMEGA FOOD DISTRIBUTION
SRL

17/10/2022

173211 M 2012
06718

ACACIA VILLAGE
YOU learn.YOU

create.YOU play.YOUnique

BARA NICOLAE 17/10/2022

123866 M 2012
06704

CIKOBEST YILDIZ HOLDING ANONIM SIRKETI 17/10/2022
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124204 M 2012
06732

LiveStudies SC LIVESTUDIES SRL 17/10/2022

123865 M 2012
06705

ROMEGA LA DUELO SC ROMEGA FOOD DISTRIBUTION
SRL

17/10/2022

124205 M 2012
06733

LiveTutoring SC LIVESTUDIES SRL 17/10/2022

123772 M 2012
06688

SC SERVIER PHARMA SRL 17/10/2022

125376 M 2012
06734

LiveBoard SC LIVESTUDIES SRL 17/10/2022

143855 M 2012
06719

ZIMBRII NEGRI SC ZIMBRII NEGRI SRL 17/10/2022

123626 M 2012
06624

SC GLOBAL PLAST SRL 17/10/2022

130534 M 2012
06736

Spirale Fulger SC PAMBAC SA 17/10/2022

123773 M 2012
06690

SC SERVIER PHARMA SRL 17/10/2022

123945 M 2012
06707

OrthoOmnia SUNTEM
ALATURI DE TINE

SC ORTHOOMNIA SRL 17/10/2022

130541 M 2012
06737

Macaroane Viteza SC PAMBAC SA 17/10/2022

124198 M 2012
06721

LiveTutoring SC LIVESTUDIES SRL 17/10/2022

130539 M 2012
06738

Pene Maraton SC PAMBAC SA 17/10/2022

123557 M 2012
06691

CONACUL LUI MALDĂR SC WHITE TURISM SRL 17/10/2022

123558 M 2012
06692

CULA LUI MALDĂR SC WHITE TURISM SRL 17/10/2022

124199 M 2012
06722

LiveSchool SC LIVESTUDIES SRL 17/10/2022

124200 M 2012
06723

LiveBusiness SC LIVESTUDIES SRL 17/10/2022

124918 M 2012
06710

ADS UNITED POWER SC ALEXA TRADING SRL 17/10/2022

124201 M 2012
06724

enjoy one world SC LIVESTUDIES SRL 17/10/2022

125377 M 2012
06725

LiveBoard SC LIVESTUDIES SRL 17/10/2022

1759



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 06/2022

Nr.
marcă

Nr.
depozit

Denumire marcă Titular Dată
expirare

123385 M 2012
06726

LiveLab SC LIVESTUDIES SRL 17/10/2022

124309 M 2012
06694

PARACEDOL SOPHARMA SOPHARMA AD 17/10/2022

123386 M 2012
06727

LiveSchool SC LIVESTUDIES SRL 17/10/2022

123742 M 2012
06741

PULSO LESAFFRE ET COMPAGNIE 17/10/2022

123784 M 2012
06713

FERMA DACILOR DINICU CORNEL 17/10/2022

123418 M 2012
06745

COMBAT SECURITY
DIVISION

SC COMBAT SECURITY DIVISION
SRL

18/10/2022

129417 M 2012
06746

Atac de Constanţa SC LITORAL MEDIA GROUP SRL 18/10/2022

125875 M 2012
06747

ANTENA EFORIEI ZIAR
LOCAL DIN EFORIE

CONSTANTA NOI
PUNEM PUNCTUL PE A

SC LITORAL MEDIA GROUP SRL 18/10/2022

123847 M 2012
06755

RECICLEAZĂ DIN
REFLEX! NU ESTE

UN GEST COMPLEX.

SC ECO-ROM AMBALAJE SA 18/10/2022

123805 M 2012
06769

BlokMAX Kids PHARMACEUTICAL CHEMICAL
COSMETIC INDUSTRY ALKALOID AD-
SKOPJE

18/10/2022

123845 M 2012
06756

PET-UL ĂSTA NU-
I DEŞEU. RECICLEAZĂ-

L CA UN ZMEU!

SC ECO-ROM AMBALAJE SA 18/10/2022

125019 M 2012
06748

TELE EST SC LITORAL MEDIA GROUP SRL 18/10/2022

124431 M 2012
06767

BlokMAX PHARMACEUTICAL CHEMICAL
COSMETIC INDUSTRY ALKALOID AD-
SKOPJE

18/10/2022

125018 M 2012
06749

ANTENA DOBROGEI
ZIAR REGIONAL DIN

CONSTANŢA NOI
SUNTEM CEI CARE

PUNEM PUNCTUL PE A

SC LITORAL MEDIA GROUP SRL 18/10/2022

123806 M 2012
06768

BlokMAX Forte PHARMACEUTICAL CHEMICAL
COSMETIC INDUSTRY ALKALOID AD-
SKOPJE

18/10/2022

123622 M 2012
06772

BIMAGAN ROMPHARM ROMPHARM COMPANY SRL 18/10/2022
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124971 M 2012
06752

360 DIGITAL PRINTING SC C & M PACKING SRL 18/10/2022

124080 M 2012
06773

VIVANAT ROMPHARM ROMPHARM COMPANY SRL 18/10/2022

123613 M 2012
06770

STIBINA DE MARAMURES VALCO S.A. 18/10/2022

123846 M 2012
06753

PET-UL NU MAI E GUNOI
DACĂ-L RECICLEZI CA NOI!

SC ECO-ROM AMBALAJE SA 18/10/2022

123749 M 2012
06777

BIO NUTRIUM 10 Unilever IP Holdings B.V. 18/10/2022

123848 M 2012
06754

UN MEDIU ECHILIBRAT
CÂND PET-UL E RECICLAT!

SC ECO-ROM AMBALAJE SA 18/10/2022

123774 M 2012
06775

TIR SHOP ADLI BARIS 18/10/2022

123934 M 2012
06759

SCUTUL NEGRU SC SISTEME DE SECURITATE
SCUTUL NEGRU SRL

18/10/2022

124078 M 2012
06776

Perla Covasnei SC PERLA COVASNEI SA 18/10/2022

123870 M 2012
06792

viobrio SC ILVAS SA 19/10/2022

123871 M 2012
06793

VIO DEPLIN SC ILVAS SA 19/10/2022

123818 M 2012
06794

MERCADO SC MERCADO SRL 19/10/2022

123739 M 2012
06796

NOLPANTA KRKA tovarna zdravil d.d. Novo mesto 19/10/2022

124400 M 2012
06795

Radu Nechifor PANFLUTES NECHIFOR RADU 19/10/2022

123791 M 2012
06783

CRISTINA EDU EDU CRISTINA-ANDRADA-IOANA 19/10/2022

127835 M 2012
06784

SEMIS OCHIUZ DORU EMIL 19/10/2022

123614 M 2012
06797

iPocket BODU SEBASTIAN VALENTIN 19/10/2022

123950 M 2012
06787

CĂRĂMIDA VERDE SC GAVIE COM SRL 19/10/2022

123665 M 2012
06780

no eye PATCH FILOTEANU ALEXANDRU 19/10/2022

123834 M 2012
06781

BUCOVINA POLARĂ
Traditia Gustului

SC BUCOVINA SA 19/10/2022
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127387 M 2012
06798

CREDITFIN MATEI IONELA MARIA 19/10/2022

141812 M 2012
06789

SMARTSOFT SC SMART SOFT SERV SRL 19/10/2022

123533 M 2012
06799

MBM dss SC DATA SYSTEMS SOLUTIONS SRL 19/10/2022

123711 M 2012
06785

OPS SC ONE PROTECTION SECURITY
SRL

19/10/2022

123583 M 2012
06803

VERAPLAST SC GRAVOLAB CNC SRL 19/10/2022

173197 M 2012
06790

MDI TV SC MD I FLEISCH SRL 19/10/2022

123869 M 2012
06791

CEL MAI SCURT DRUM ...
DE LA VĂCUŢĂ LA CĂSUŢĂ

SC ILVAS SA 19/10/2022

123969 M 2012
06757

REDIZOL DR REDDY'S LABORATORIES LTD 22/10/2022

123951 M 2012
06805

Magic FM este Radioul
lui Mos Crăciun

A.G. RADIO HOLDING SRL 22/10/2022

148640 M 2012
06830

Ana Venit Garantat SC STELLA PACK SRL 22/10/2022

123939 M 2012
06807

confruntă-te cu o carte SC LIBRARIILE HUMANITAS SA 22/10/2022

123911 M 2012
06832

Red Code SC FAN COURIER EXPRESS SRL 22/10/2022

123712 M 2012
06833

Express Loco SC FAN COURIER EXPRESS SRL 22/10/2022

123973 M 2012
06820

1 PRINCEPS STUDIO SC PRINCEPS STUDIO INC SRL 22/10/2022

123624 M 2012
06834

Cont Colector SC FAN COURIER EXPRESS SRL 22/10/2022

123983 M 2012
06835

JSC "TechnoNICOL" 22/10/2022

149907 M 2012
06808

NE PASĂ CE MĂNÂNCI! MOARA CIBIN S.A. 22/10/2022

123984 M 2012
06836

CONTENT ACCELERATOR LUCIAN - MĂLIN GEORGESCU 22/10/2022

124427 M 2012
06809

FEDERATIA
ROMANA DE BOX

FEDERATIA ROMANA DE BOX 22/10/2022

124294 M 2012
06837

SUPER % - GIFT
cadoul cu discount

GRIGORIU RAYMOND NICOLA 22/10/2022
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124035 M 2012
06822

Rietti Plastica
PPR-C SYSTEM

MIHĂIŢĂ - AURELIAN DINCĂ 22/10/2022

129110 M 2012
06823

COSMETICS4YOU SC BENEFIT TRADE SRL 22/10/2022

124040 M 2012
06804

Momentul tau Doncafe SC STRAUSS ROMÂNIA SRL 22/10/2022

122745 M 2012
06839

ADMA APATEANU STEFAN ADRIAN 22/10/2022

123740 M 2012
06829

RAPMIX CORTEVA AGRISCIENCE LLC 22/10/2022

122744 M 2012
06840

EDU APPS APATEANU STEFAN ADRIAN 22/10/2022

128146 M 2012
06828

ASOCIAŢIA SZEKELY
SAJTKESZITOK KEZMUVES

EGYESULETE HARGITA
MEGYE HARGITA

ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE
INTERCOMUNITARĂ DE
DEZVOLTARE RURALĂ A
CONSILIULUI JUDEŢEAN HARGHITA

22/10/2022

124037 M 2012
06812

CARMEN ORMENISAN ORMENISAN CARMEN MIHAELA 22/10/2022

123419 M 2012
06825

AMA OPTIMEX SC AMA OPTIMEX SRL 22/10/2022

127500 M 2012
06813

BIOCORNER SC BIO FAIR SRL 22/10/2022

123420 M 2012
06826

SC AMA OPTIMEX SRL 22/10/2022

127501 M 2012
06814

BIOCORNER SC BIO FAIR SRL 22/10/2022

123615 M 2012
06827

BEREA GRĂTARULUI
ROMÂNESC

HEINEKEN ROMANIA S.A. 22/10/2022

124579 M 2012
06843

Magazia Gradinarului.ro SC KEIRON LOGISTICS SRL 23/10/2022

125758 M 2012
06849

Friss SC LACTATE HARGHITA SA 23/10/2022

124073 M 2012
06850

Sc. RIC International S.R.L. SC RIC INTERNATIONAL SRL 23/10/2022

124443 M 2012
06847

observator24 SC RED MEDIA CENTER SRL - D 23/10/2022

123886 M 2012
06845

Mount Himalaya Tea SC GLOBTRADE VENTURE
INVESTMENTS SRL

23/10/2022

124072 M 2012
06851

Sc. R.S.I. Interim S.R.L. SC R.S.I. INTERIM SRL 23/10/2022
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145457 M 2012
06852

WHITE WORKS
Nicolae Gherman

TEHNICA DENTARA

GHERMAN NICOLAE 23/10/2022

125008 M 2012
06844

Utilaje Agro.ro SC KEIRON LOGISTICS SRL 23/10/2022

140456 M 2012
06854

Pain plaisir SC MAISON MORIES SRL 23/10/2022

123986 M 2012
06846

Con.y Cu noi, viaţa e roz! SC CONCRET COMERT SRL 23/10/2022

124277 M 2012
06859

MATIUS MARIUS NICUŞOR ICHIM 23/10/2022

125618 M 2012
06848

ENERGIEA ŞOŞA ANDREI MANUEL
ŞOŞA RALUCA

23/10/2022

125453 M 2012
06860

Alpinia Salam Secuiesc SC CRISTIM 2 PRODCOM SRL 23/10/2022

125454 M 2012
06861

Alpinia Salam Sârbesc SC CRISTIM 2 PRODCOM SRL 23/10/2022

123809 M 2012
06870

COMPANIA DE TAXIMETRE
SPEED TAXI 9477

COMPANIA DE TAXIMETRE SPEED
TAXI SRL

23/10/2022

124220 M 2012
06862

TENUTA COLIBASI SC AGROSERV COLIBASI SRL 23/10/2022

128465 M 2012
06858

AOPA ROMANIA Aircraft
Owners and Pilot Association

BOTTA IULIAN MIHAI 23/10/2022

146138 M 2012
06865

VOCEA CLIENTULUI SC CO FACTOR PERFORMANCE
MANAGEMENT SRL

23/10/2022

123645 M 2012
06871

I.P.S.C. VDC BARBUTI JIMMY REMUS 23/10/2022

146139 M 2012
06866

VOCEA CETATEANULUI SC CO FACTOR PERFORMANCE
MANAGEMENT SRL

23/10/2022

123616 M 2012
06867

pepos NEGROPONTE SRL 23/10/2022

123646 M 2012
06872

I.P.S.C. VDC BARBUTI JIMMY REMUS 23/10/2022

123680 M 2012
06869

ADELINA IVAN SC ZASH PRODUCT SRL 23/10/2022

125645 M 2012
06774

BLACH STEEL SC BLACH STEEL SRL 23/10/2022

123605 M 2012
06842

Auto Brummer SARE IN OCHI SRL 24/10/2022
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126636 M 2012
06896

DEL SOL ISI SAL OFFSHORE 24/10/2022

126634 M 2012
06899

EL Pescador ISI SAL OFFSHORE 24/10/2022

126633 M 2012
06897

Captain FISHER ISI SAL OFFSHORE 24/10/2022

131226 M 2012
06898

Ocean King ISI SAL OFFSHORE 24/10/2022

125262 M 2012
06900

FITNESS COOKING SC STYLE INTEX SRL 24/10/2022

123632 M 2012
06888

topfactoring pentru planuri
de viitor fără datorii

SC TOP FACTORING SRL 24/10/2022

125789 M 2012
06901

Şcoala EDU TV SC EDU-TIM CONSULTANTA
EUROPEANA SRL

24/10/2022

125796 M 2012
06902

Practică să înveţi,
Învaţă să practici!

SC EDU-TIM CONSULTANTA
EUROPEANA SRL

24/10/2022

125795 M 2012
06904

Edu Tim Cosultanţă
Europeană

SC EDU-TIM CONSULTANTA
EUROPEANA SRL

24/10/2022

125792 M 2012
06908

Hermes Way SC EDU-TIM CONSULTANTA
EUROPEANA SRL

24/10/2022

125788 M 2012
06905

Peldira Consult SC EDU-TIM CONSULTANTA
EUROPEANA SRL

24/10/2022

125797 M 2012
06906

educhat SC EDU-TIM CONSULTANTA
EUROPEANA SRL

24/10/2022

123771 M 2012
06890

Nuova MamaMia GRAF ALIN COSMIN
GRAF HILDEGARD

24/10/2022

125786 M 2012
06907

Tim Business SC EDU-TIM CONSULTANTA
EUROPEANA SRL

24/10/2022

124386 M 2012
06891

NOVOTAB MERLIU DANIEL MARIAN 24/10/2022

125794 M 2012
06909

Sine şi eu SC EDU-TIM CONSULTANTA
EUROPEANA SRL

24/10/2022

125790 M 2012
06910

colac peste pupăză SC EDU-TIM CONSULTANTA
EUROPEANA SRL

24/10/2022

123738 M 2012
06874

MoBest Classic Furniture
Manufacture Since 1950

SC MOBEST SA 24/10/2022

123708 M 2012
06892

CRISS BEBE SC CRISS BEBE SRL 24/10/2022

125787 M 2012
06911

Edu Style SC EDU-TIM CONSULTANTA
EUROPEANA SRL

24/10/2022
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125798 M 2012
06912

ŞCOALA EDU tv SC EDU-TIM CONSULTANTA
EUROPEANA SRL

24/10/2022

123623 M 2012
06883

ALTFEL NE VEDE LUMEA PLEŞCA SUZANA MARIA 24/10/2022

125793 M 2012
06913

Practică să înveţi,
învaţă să practici!

SC EDU-TIM CONSULTANTA
EUROPEANA SRL

24/10/2022

125791 M 2012
06914

Şcoala EDU Trăieşte-
ţi visul, nu-ţi visa viaţa!

www.scoalaedu.ro

SC EDU-TIM CONSULTANTA
EUROPEANA SRL

24/10/2022

131227 M 2012
06894

CAMOLINAT ISI SAL OFFSHORE 24/10/2022

125785 M 2012
06915

edutim CONSULTANŢĂ
EUROPEANĂ

SC EDU-TIM CONSULTANTA
EUROPEANA SRL

24/10/2022

126635 M 2012
06895

BATI ISI SAL OFFSHORE 24/10/2022

125483 M 2012
06916

PELDIRA consult SC EDU-TIM CONSULTANTA
EUROPEANA SRL

24/10/2022

123990 M 2012
06877

TIBCONSTRUCT SC TIBCONSTRUCT SRL 24/10/2022

124032 M 2012
06917

LifeImpulse SC LIFE CARE CORP SRL 24/10/2022

124346 M 2012
06918

GEIGER REISEN SC GEIGER REISEN SRL 24/10/2022

124197 M 2012
06878

remarx TRADUCERI DIN
ORICE LIMBĂ STRĂINĂ

SC REMARX SRL 24/10/2022

124752 M 2012
06919

LOCALIS SC ARA SOFTWARE GROUP SRL 24/10/2022

123798 M 2012
06881

SIMBOL AUTO SOLUŢII
PROFESIONALE

LUBRIFIERE SI FILTRARE

SC SIMBOL AUTO RO SRL 24/10/2022

127726 M 2012
06882

MMA MEDIA
MUSIC AWARDS

ADRIAN CUPSA
MARIAN TIBERIUS

24/10/2022

129764 M 2012
06875

pastel a bright experience SC PASTEL AGE SRL 25/10/2022

142448 M 2012
06920

EPACK SC ENIGMA TRADING 2000 SRL 25/10/2022

142447 M 2012
06921

E EPACK SC ENIGMA TRADING 2000 SRL 25/10/2022

123959 M 2012
06929

M MIKO beauty centers CRISTOFOR STEFAN 25/10/2022
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123741 M 2012
06937

BLACKLIGHT BRUNCH JACK DANIEL'S PROPERTIES, INC. 25/10/2022

124255 M 2012
06922

DONCAFE SC STRAUSS ROMÂNIA SRL 25/10/2022

124945 M 2012
06930

VINESCU.ro POPESCU IONUT-COSMIN 25/10/2022

124076 M 2012
06923

Gorjeanca SC ANDALI CONCEPT SRL 25/10/2022

124765 M 2012
06931

CCMC ADVERTISING
Put Your Business in the

Light of Performance

SC CCMC ADVERTISING SRL 25/10/2022

124470 M 2012
06924

SC BUENO TECH SRL 25/10/2022

126933 M 2012
06939

GHEARA DIAVOLULUI SC LIFE CARE CORP SRL 25/10/2022

124077 M 2012
06925

BUENO TECH SC BUENO TECH SRL 25/10/2022

126350 M 2012
06926

BABIC SARBESC
a la Victoras

SC IMOBILIAR CONSTRUCT SRL 25/10/2022

123875 M 2012
06934

General Lasers The
Company of Light

STANESCU SORIN LAURENTIU 25/10/2022

123629 M 2012
06941

Profit360 SC LIME INTERACTIVE SRL 25/10/2022

123575 M 2012
06942

Wood Class SC WOOD CLASS DESIGN SRL 25/10/2022

123584 M 2012
06868

PARC DE DISTRACŢII
AVENTURA MĂGURA

SC RUTFOOD SRL 25/10/2022

124541 M 2012
06928

CLUBUL DE ECHITAŢIE
EQUESTRIA

ASOCIATIA CLUBUL SPORTIV
EQUESTRIA 2010

25/10/2022

123006 M 2012
05969

DISCIPLINA,
EFICIENTA, CALITATE

SC DEC CONSTRUCT SRL 25/10/2022

124437 M 2012
06944

COMATI PSG travel & more SC COMATI PSG SRL 26/10/2022

124540 M 2012
06943

TEHSINO SC TEHSINO INTERNATIONAL SRL 26/10/2022

172812 M 2012
06970

ÎNVĂŢARE STANDARD
aprofundare

SC EDITURA PARALELA 45 SA 26/10/2022

172814 M 2012
06961

INVĂŢARE DE EXCELENŢĂ
SUPERSUCCES

SC EDITURA PARALELA 45 SA 26/10/2022
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124254 M 2012
06946

smilemedia.ro SC SMILE MEDIA SRL 26/10/2022

124137 M 2012
06974

GLYPOCHEK GLAXOSMITHKLINE TRADING
SERVICES LIMITED

26/10/2022

124132 M 2012
06975

XERBEVO GLAXOSMITHKLINE TRADING
SERVICES LIMITED

26/10/2022

126870 M 2012
06947

Livada Transilvană
gusturi ca acasă

SC AFINUL SRL 26/10/2022

172813 M 2012
06964

INVĂŢARE DE INIŢIERE,
SUSŢINERE, REMEDIERE

SC EDITURA PARALELA 45 SA 26/10/2022

123661 M 2012
06976

cadoria STEFAN SZENTKIRALYI 26/10/2022

172816 M 2012
06965

ÎNVĂŢARE DE
CONSOLIDARE
ANTRENAMENT

SC EDITURA PARALELA 45 SA 26/10/2022

132232 M 2012
06977

DENISA - LOREDANA PETRACHE
ANDI- NICOLAI PETRACHE

26/10/2022

124516 M 2012
06948

FamilyDentalClinic CABINET MEDICAL INDIVIDUAL DR.
DINU CRISTIAN DORIN
CABINET MEDICAL INDIVIDUAL DR.
DINU STEFANIA
CABINET MEDICAL INDIVIDUAL DR.
VOINEA OANA

26/10/2022

128464 M 2012
06949

AOPA ROMANIA BOTTA IULIAN MIHAI 26/10/2022

173083 M 2012
06950

Inn Dental Dental Clinic SC CLINICA DENTARA DENTAL TOUR
SRL

26/10/2022

124493 M 2012
06951

RAI 88 SC RAI 88 IMPEX SRL 26/10/2022

172753 M 2012
06959

ReNiCo SC RENICO IND SA 26/10/2022

123997 M 2012
06957

ŢigMuc SC KRINNER ROMANIA SRL 26/10/2022

125929 M 2012
06958

Ubernuts. Gustul uber alles! SC PANGRAM SA 26/10/2022

124153 M 2012
06960

În căutarea lui Andrei SC OMV PETROM SA 26/10/2022

127488 M 2012
06994

Regal lux SC HOLD GOLD SRL 29/10/2022

123799 M 2012
06997

DEO DANCE SC HEADVERTISING SRL 29/10/2022
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124485 M 2012
07003

AQUILA GHERASIM LAURENTIU 29/10/2022

124328 M 2012
07004

BRAND AMBASSADOR SC INCANDESCENT MARKETING SRL 29/10/2022

123431 M 2012
06981

Colegiul Naţional
Unirea, Braşov, 1897,

Ama sapientiam

COLEGIUL NAŢIONAL UNIREA 29/10/2022

145456 M 2012
06980

OXYGEN FARMACIE SC A & B PHARM CORPORATION SRL 29/10/2022

124503 M 2012
06998

SYSCOM WATER
TECHNOLOGY

SC SYSCOM WATER TECHNOLOGY
SRL

29/10/2022

124155 M 2012
06979

nail art professionals NAIL ART STUDIO SRL 29/10/2022

131513 M 2012
07002

PROBIOSAN SC GTS SOLUTION SRL 29/10/2022

123483 M 2012
06983

BIO COVER MULCI SC BIO COVER DECOR SRL 29/10/2022

124501 M 2012
06999

SYSCOM PROCESS
CONTROL

SC SYSCOM PROCESS CONTROL
SRL

29/10/2022

124234 M 2012
07005

MARIA CALLATIS NICA MARIA 29/10/2022

124502 M 2012
07000

SYSCOM SC BUSINESS CHANNELS CONNECT
SRL

29/10/2022

123780 M 2012
07006

travel medical SC TRAVEL MEDICAL SOLUTIONS
SRL

29/10/2022

123781 M 2012
07007

TopMedicaltravel SC TRAVEL MEDICAL SOLUTIONS
SRL

29/10/2022

123896 M 2012
06982

ARENA MEDICALA MOHAMED ZAHER 29/10/2022

125149 M 2012
06993

Halas Boutique HUGEANU HALAS LUCIAN PETRU 29/10/2022

123709 M 2012
06984

WATER Water Across Time
in Engineering Research

MAFTEI CARMEN ELENA 29/10/2022

123844 M 2012
06992

IC ILCOMPEL SC IL COMPEL IMPEX SRL 29/10/2022

124758 M 2012
06989

Impulse SUPREME CRANGUS VALERIU 29/10/2022

123812 M 2012
06990

Delicafe CRANGUS VALERIU 29/10/2022
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123830 M 2012
06988

PRIMO BY LifeCare SC LIFE CARE CORP SRL 29/10/2022

125217 M 2012
07022

GREENTEK LED LIGHTING SC GREENTEK LIGHTING SRL 30/10/2022

133153 M 2012
07030

CLEVER TAXI SC ONETOUCH ADVERTISING GRUP
SRL

30/10/2022

125129 M 2012
07031

KIA QUORIS KIA MOTORS CORPORATION 30/10/2022

127829 M 2012
07023

Fundaţia DIGNITAS STAICU SANDU 30/10/2022

130861 M 2012
07033

SMART FIT KAUFLAND DIENSTLEISTUNG GMBH
& CO. KG

30/10/2022

127430 M 2012
07026

GTI TAXI SC GTI TAXI LINE SRL 30/10/2022

130286 M 2012
07012

Zonga MUZICĂ NELIMITATĂ
MEREU CU TINE

ZONGA MUSIC S.A. 30/10/2022

124239 M 2012
07027

HEIDI PURE SC HEIDI CHOCOLAT SA 30/10/2022

124106 M 2012
07024

ROUGE NAIL BAR SC ROUGE NAIL BAR SRL 30/10/2022

124160 M 2012
07028

CHEM TAXI SC ONETOUCH ADVERTISING GRUP
SRL

30/10/2022

124159 M 2012
07029

CHEM PIZZA SC ONETOUCH ADVERTISING GRUP
SRL

30/10/2022

130287 M 2012
07013

Zonga MUZICĂ NELIMITATĂ
MEREU CU TINE

ZONGA MUSIC S.A. 30/10/2022

125130 M 2012
07032

KIA K9 KIA CORPORATION 30/10/2022

146905 M 2012
07016

SENIOR AL CETATII MIKO MATEI IOAN 30/10/2022

124331 M 2012
07018

RockTherm SC GECSAT SA 30/10/2022

124183 M 2012
07019

GLOBAL ERP by TFS SC TEAM FIRST SOFTWARE &
CONSULTING SRL

30/10/2022

124184 M 2012
07020

GLOBAL SOFTWARE by TFS SC TEAM FIRST SOFTWARE &
CONSULTING SRL

30/10/2022

172881 M 2012
07021

HD NETWORKING
SMALL THINK BIG

SC HD NETWORKING SRL 30/10/2022
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123635 M 2012
07037

DANIEL REIIEL CIUBOTARU DAN IONUŢ
PUIA DANIELA MARIA
PELTEACU ALINA DANIELA

30/10/2022

137290 M 2012
07067

planBee strategic
collaborative responsive

SC PLAN BEE ORGANIZATION SRL 31/10/2022

124696 M 2012
06987

Neomed Research SC NEOMED RESEARCH SRL 31/10/2022

124706 M 2012
06986

Clinica Neomed CENTRUL MEDICAL DE DIAGNOSTIC
SI TRATAMENT AMBULATOR
NEOMED

31/10/2022

129695 M 2012
07050

my center SC MAGIC YOUNG SRL 31/10/2022

123996 M 2012
06985

ROMÂNUL SC EUROPEANUL DE ARAD SRL 31/10/2022

125719 M 2012
07042

paperino SC ECORECA FOOD SRL 31/10/2022

126542 M 2012
07052

ROMÂNIA TE PRIVEŞTE! SC INTACT MEDIA GROUP SA 31/10/2022

145602 M 2012
07053

Namaste india ASOCIATIA CENTRUL CULTURAL
RABINDRANATH TAGORE

31/10/2022

124644 M 2012
07045

MODPACK SYSTEM SC MODPACK SYSTEM SRL 31/10/2022

133864 M 2012
07054

TAINA MARAMUREŞULUI S.C. HYPERICUM IMPEX S.R.L. 31/10/2022

124565 M 2012
07060

MOPAN DELICE SC MOPAN SUCEAVA SA 31/10/2022

123769 M 2012
07071

B AZARMANECHE DARCO 31/10/2022

123941 M 2012
07049

FOREX SC SEREX SRL 31/10/2022

126819 M 2012
07062

Cristian Şoimoşan ŞOIMOŞAN CRISTIAN-IONUT 31/10/2022

124595 M 2012
07072

TMGGM SC METROPOLITAN SALES SRL 31/10/2022

123487 M 2012
07056

EASTSHARK SC YU HAI YANG IMPEX SRL 31/10/2022

124407 M 2012
07057

REMAT VÂLCEA SC REMAT VÂLCEA SA 31/10/2022

124596 M 2012
07073

M@G MARAVIS GRADINO SC JIN SONG INDUSTRIAL SRL 31/10/2022
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124612 M 2012
07064

DIGITALMARKET UNGUREANU NICOLAE 31/10/2022

123864 M 2012
07075

ACUE FEDERATIA ASOCIATIILOR
COMPANIILOR DE UTILITATI DIN
ENERGIE

31/10/2022

1772



�2�   ����



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secţiunea Mărci nr. 06/2022

1775

Următoarele depozite de marcă au fost publicate din eroare în BOPI nr. 12/2021 - Secţiunea
Mărci - Renunţări conform art. 32:

M 2020 05449

M 2020 05450

Corect este clasa 35: Regruparea, in folosul tertilor, de piese de schimb si accesorii pentru
autovehicule (fara transportul lor), cu exceptia autovehiculelor, motoarelor si elementelor de comanda
pentru vehicule terestre, sasiurilor pentru vehicule terestre, structurilor pentru vehicule si pneurilor
pentru roti de vehicule, permitand clientilor sa le vada si sa le cumpere prin intermediul magazinelor
de vanzare cu amanuntul sau punctelor de vanzare cu ridicata, precum si prin intermediul site-urilor
web sau alte mijloace electronice de vanzare.

Referitor la marca VYCMAR PROTECT cu numărul de cerere M 2016 08062, dintr-o eroare 
s-a publicat  în  BOPI 4/2022 sub numărul  de marcă 181266.  Numărul  corect  de marcă  este 
148548  atribuit la data de 05.05.2017.

Referitor  la  Cererea  de  Înregistrare  Marcă  nr.  M  2020  09144  –  „drive  up”,  facem 
precizarea că dintr-o  eroare tehnică,  în „Tabelul  mărcilor  limitate la cererea titularului”  la rubrica 
„Clasificare după limitare”, publicat în BOPI nr. 02/2022, apar modificări diferite faţă de solicitarea 
iniţială.



13. DIVERSE
- LISTA AGENŢIILOR SPECIALIZATE, A CONSILIERILOR 

ÎN PROPRIETATE INDUSTRIALĂ ŞI A MANDATARILOR 
AUTORIZAŢI ÎN PROPRIETATE INDUSTRIALĂ

- CENTRE REGIONALE PENTRU PROMOVAREA 
PROPRIETĂŢII INDUSTRIALE ÎN ROMÂNIA

- ANUNŢURI OFICIALE

- MATERIALE INFORMATIVE DIN DOMENIUL 
PROPRIETĂŢII INDUSTRIALE

©  Toate drepturile sunt rezervate OSIM. Materialele publicate în acest capitol nu vor putea
fi reproduse în niciun mod (electronic, prin fotocopiere, prin înregistrare sau în alt mod), fără
autorizaţia prealabilă a titularului dreptului de autor.



ROMÂNIA
OFICIUL DE STAT PENTRU INVENŢII ŞI MĂRCI

ORDIN nr. 157
24 iulie 1997

Directorul General al Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci,
Având în vedere prevederile art. 14, alin. 3, din Legea 64/1991, privind brevetele de invenţie, şi Regula 2.5,

din H.G. 152/92, referitoare la profesia de consilier în proprietate industrială,

ORDIN:

Art. 1. Persoanele ale căror nume figurează în lista anexă la prezentul Ordin, precum şi firmele specializate
în proprietate industrială se înscriu în REGISTRUL NAŢIONAL AL CONSILIERILOR ÎN PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ, cu menţionarea specializării.

Art. 2. Prezentul ordin se va publica în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială.

Director General        
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Notă: Listele privind consilierii în proprietate industrială s-au tipărit conform datelor trimise de Camera Naţională a

Consilierilor în Proprietate Industrială, din România. Pentru relaţii suplimentare, vă rugăm să vă adresaţi secretariatului

Camerei Consilierilor, respectiv domnului Cristi Dicu, la adresa de e-mail: office@patent-chamber.ro .



ORDIN nr. 03/15.01.2002

În temeiul art. 6, alin. 3, din HG nr. 573/07.09.1998, Õi a Deciziei Primului-ministru,
nr. 45/13.03.1998, Directorul General al Oficiului de Stat pentru InvenÛii Õi M|rci emite
urm|torul:

ORDIN

Articol unic: Lista centrelor regionale, cuprinzând datele utile Õi instituÛiile gazd|, aÕa
cum sunt prezentate în anex|, se public| în Buletinul Oficial de Proprietate Industrial|,
împreun| cu prezentul Ordin.

Director General



Mariana HAHUE  Coordonator al Centrelor regionale de Promovare a Propriet|Ûii Industriale,
din partea OSIM;
str. Ion Ghica, nr. 5, sector 3, BucureÕti 030044, România
e-mail: mariana.hahue@osim.ro
tel:  +40 213.060.800 - +40 213.060.829 int. 284, 208 
fax: +40 213.123.819 

Tel.: 0348 453 102

str. Libert|Ûii, nr. 1, Bac|u, Cod 600052, judeÛul BAC{U
Tel.: 0234 570010
Fax: 0234 571070
e-mail: ccibc@ccibc.ro
www.ccibc.ro
Coordonator Centru: ing. Doru SIMOVICI, preÕedinte - Mobil: 0744 786888
Responsabil Centru: Mihai TULBURE, director general - Mobil: 0744 708317

str. Mihai Eminescu, nr. 25A, Oradea, judeÛul BIHOR
Tel./fax: 0259 417807; 0359 414557

Persoan| de contact: Mihaela SECAR{

e-mail: secretariat@ccibh.ro
Coordonator activitate Centru: ec. Constantin BADEA, director general CCI Bihor

CENTRE REGIONALE PENTRU PROMOVAREA PROPRIETĂŢII
INDUSTRIALE ÎN ROMÂNIA, ÎNFIINŢATE ÎN TERITORIU CU SPRIJINUL

OFICIULUI DE STAT PENTRU INVENÚII ŞI MĂRCI

Fax: 0348 453 123
Director Centru: Õ.L univ. dr. ing. Ana Cornelia GAVRILUŢĂ
e-mail: ana.gavriluta@upit.ro;  tel. 0746 101 580 
Coordonator centru: conf. univ. dr. Daniel ROŞU
e-mail: daniel.rosu@upit.ro; tel. 0744 437 883

2. BACĂU - CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE

Persoan| de contact: Ştefan POPA, consultant - Mobil: 0740 521750

3. BIHOR - CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE

1. ARGEŞ - UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI
Sediul: Str. Târgul din Vale, nr. 1, Corpul central, Sala 1.41, Piteşti, 110040, JudeÛul Argeş
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Tel.: 0263 230640; 0263 230400; 0263 210038;
Fax: 0263 230640; 0263 210039
e-mail: office@cciabn.ro; relatii@cciabn.ro

Persoane de contact: ing. Daniel Cristian B

Tel./fax: 0239 613716; 0239 613172; 0239 614324
e-mail: office@cciabr.ro
Coordonator Centru: Ôtefan FUSEA, preÕedinte executiv CCIA Br|ila
Responsabil Centru: ing. Angela SPIRIDON

Fax: 0264 593333
e-mail: liliana.pop@staff.utcluj.ro
www.utcluj.ro
Coordonator Centru: prof. univ. dr. ing. Vasile ÚOPA, rectorul Universit|Ûii Tehnice din Cluj-Napoca
Director: ing. MBA Liliana POP - Tel.: 0722 603686

Fax: 0241 619454
e-mail: adriana.barothi@ccina.ro;
www.ccina.ro
Coordonator Centru: dr. ec. Ion D|nuÛ JUG{NARU, director general CCINA

   Mihaela COTOI
{LAN, e-mail: daniel.balan@cciabn.ro, tel.: 0733 900193;

www.cciabn.ro
Adresa de corespondenţă:  Camera de ComerÛ  Õi Indistrie BistriÛa-B|s|ud, str. Petre Ispirescu,

4. BISTRIŢA-NĂSĂUD - CAMERA DE COMERŢ ŞI INDISTRIE
str. Petre Ispirescu, nr. 15A, BistriÛa, Cod 420081, judeÛul BISTRIÚA-NĂSĂUD

nr. 15A, BistriÛa, 420081, judeÛul BISTRIŢA-NĂSĂUD
Coordonator Centru: Vasile BAR, preÕedinte CCIA BistriÛa

5. BRĂILA - CAMERA DE COMERŢ, INDUSTRIE ŞI AGRICULTURĂ

str. Pensionatului, nr. 3, C.P. 6-42, Br|ila, Cod 810245, judeÛul BRĂILA

8. CONSTANŢA - CAMERA DE COMERŢ, INDUSTRIE, AGRICULTURĂ ŞI NAVIGAŢIE
bd Alexandru L|puşneanu, nr. 185A, judeÛul CONSTANŢA
Tel.: 0241 618475; 0241 613907; 0241 619854

Persoan| de contact: ing. Adriana BAROTHI

6. BRAÔOV - UNIVERSITATEA “TRANSILVANIA”
Adresa de vizitare şi consultanţă: Institutul de Cercetare ICDT al Universit|Ûii Transilvania, BraÕov
str. Institutului, nr. 10, Laborator 12, BraÕov
Adresa de corespondenţă: Braşov, Cod 500500, O.P. 1, C.P. 298, judeÛul BRAŞOV
e-mail: npccenterbv@gmail.com
Persoană de contact - coordonator centru: Simona HRIŢCU

7. CLUJ - UNIVERSITATEA TEHNIC{ CLUJ-NAPOCA
Adres| sediu lucrativ: str. Constantin Daicoviciu, nr. 15, Cod 400020
Adresa de corespondenţă: str. Memorandumului, nr. 28, Cod 400114, Cluj-Napoca, judeţul CLUJ
Tel.: 0264 401320
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Tel.: 0746 745035
Persoan| de contact: dl. Bogdan BRATOVEANU
email: bogdan.bratoveanu@ugal.ro 

e-mail: mirceafrunza@yahoo.com

Tel./fax: 0262 213753
e-mail: crpppimm@cdimm.org; nicolae.dascalescu@technocad.ro
Coordonator Centru: Nicolae D{SC{LESCU, preÕedinte CDIMM - Tel.: 0728 882894

9. COVASNA şi HARGHITA - ASOCIAŢIE IMM
Sediul ASIMCOV: str. Presei, nr. 4, Sfântu-Gheorghe, Cod 520009, judeţul COVASNA
Tel./fax: 0372 302061
e-mail: stanciu@planet.ro
Coordonator Centru: Miklos Levente BAGOLY, preşedinte ASIMCOV
Responsabil Centru: ing. Mihail STANCIU - Tel.: 0787 825310

10. DOLJ - UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
str. Libert|Ûii, nr. 19, Corp Administrativ Universitate, camerele 208-209, Craiova, Cod 200583,
judeÛul DOLJ
Adresa de corespondenţă: str. Libert|Ûii, nr. 19, Corp Administrativ Universitate, camerele 
208-209,Craiova, Cod 200583, judeÛul DOLJ
Tel./fax:  0251 416597
e-mail: ghmanolea@manolea.ro; gingu.oana@ucv.ro
www.citt.ucv.ro
Coordonator Centru: prof. dr. ing. Gheorghe MANOLEA - Tel.: 0744 771432
Persoan| de contact: dr. ing. Oana GÎNGU - Tel.: 0741 152237

12. IAÔI - UNIVERSITATEA TEHNIC{ “GHEORGHE ASACHI”, IAŞI
Institutul NaÛional de Inventic| Iaşi
Adresa: Profesor Dimitrie Mangeron, 59A, et. 5, IAÔI, 700050, ROMÂNIA
Coordonator Centru:  prof. dr. ing. Neculai Eugen SEGHEDIN, directorul Institutului NaÛional de 
Inventic| IaÕi, e-mail: office@patlib.ro
M|rci Õi IndicaÛii Geografice - Octav PAUNET - Tel.: 0724 564958, e-mail: apaunet@yahoo.com
Brevete de InvenÛie, Modele de Utilitate, Desene Õi Modele - Miercea FRUNZA - Tel.: 0722 381017

13. MARAMUREŞ - FUNDAÚIA CENTRUL PENTRU DEZVOLTAREA ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI
MIJLOCII, MARAMUREŞ
bd IndependenÛei, nr. 4B, Baia Mare, Cod 430123, judeţul MARAMUREŞ

Persoan| de contact: Alexandra NEACÔU - Tel.: 0741 120918

11. GALAŢI - UNIVERSITATEA DUN{REA DE JOS DIN GALAŢI
str. Domneasc|, nr. 111, corp AS, GalaÛi, judeÛul GalaÛi
Director Centru: dl. Ô.L. dr. ing. Cristian MUNTENIŢĂ
e-mail: cristian.muntenita@ugal.ro
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14. SIBIU - UNIVERSITATEA “LUCIAN BLAGA” DIN SIBIU, FACULTATEA DE INGINERIE
str. Emil Cioran, nr. 4, Sala IM 101-IM 100, Sibiu,
Cod 550024, judeÛul SIBIU
Tel: +40 744 390 290
Fax: +40 269 430 110
e-mail: mihail.titu@yahoo.com

str. Universit|Ûii, nr. 15-17, Suceava, Cod 720229, judeÛul SUCEAVA
Tel.: 0230 521506
Fax: 0230 520099
e-mail: office@ccisuceava.ro; 
Coordonator Centru: Lucian GHEORGHIU, preÕedinte executiv CCI Suceava
Persoan| de contact: Gabriel Alexandru SPATARIU - Tel.: 0742 108142

Tel.: 0256 490771; 0372 185281
e-mail: aalmasan@cciat.ro; aadiro@yahoo.com

PreÕedinte Centru PatLib Sibiu: prof. univ. dr. Constantin OPREAN, preşedintele 
InstitutuluiConfucius
Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu 

Director Centru PatLib Sibiu: prof. univ. dr. Mihail Aurel ÚÎÚU
Membru: dr. ec. Ilie BANU
Persoană de contact: prof. univ. dr. ing. dr. ec.-mg Mihail Aurel ŢÎŢU

15. SUCEAVA - CAMERA DE COMERÚ ŞI INDUSTRIE

16. TIMIŞ - CAMERA DE COMERŢ, INDUSTRIE ŞI AGRICULTUR{ TIMIŞ 
Sediul lucrativ: PiaÛa Victoriei, nr. 3, Cod 300030, TimiÕoara, judeÛul TIMIŞ

www.cciat.ro
Coordonator Centru: Georgic| CORNU, preÕedinte CCIA Timiş
Responsabil Centru: Adrian ALMASAN - Tel.: 0724 270167
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Inscripţionat la Tipografia OSIM sub comanda nr. 318/27.06.2022
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